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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. június 10-én 
1400-kor megtartott testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Görög László polgármester 
  Földesi László alpolgármester 
  Kiss István 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. 
Megállapította, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 7 fő testületi tagból 6 
fő jelen van. Tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy Pintye Magdolna képviselő 
előzetesen jelezte később fog megérkezni a testületi ülésre.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Földesi László és Zoltai László képviselőket javasolta.  
 
A javaslatot a Képviselő- testület tagjai 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
Javaslatot tett a napirendi pontok sorrendiségének módosítására, az alábbiak szerint: 1. 
napirendi pont helyett a Képviselő- testület tárgyalja meg a 9. napirendi pontot, mert 
Dr. Szlinszky Éva háziorvos jelezte, hogy szeretne jelen lenni a napirendi pont  
megtárgyalásakor. A 2. napirendi pont helyett a 4. napirendi pont, a 3. napirendi pont 
helyett pedig a 5. napirendi pont megtárgyalására kerüljön sor, mert a testületi ülésen 
meghívott vendégként megjelent Labancz András településrendezési főmérnök is.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta a módosított 
napirendi pontokat. 
 
1./ Az orvosi rendelő tetőszerkezetének felújításával kapcsolatos állásfoglalás 
Előadó: Görög László polgármester 
   Sárréti Barbara aljegyző (írásos tájékoztatás) 
 
2./ Településrendezési terv módosításával kapcsolatos teendők megtárgyalása 
Előadó: Görög László polgármester 
   Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
3./ Nyírgelse község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
Partnerségi Egyeztetés Szabályozásának megtárgyalásáról 
Előadó: Görög László polgármester 
   Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
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4./ Nyírgelse Község önkormányzat Képviselő- testületének _/2015.(VI.15.) 
önkormányzati rendelete a közterület használatáról szóló 11/2004.(X.25.) KT számú 
rendelet módosításáról 
Előadó: Görög László polgármester 
   Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
5./ Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének _/2015.(VI.15.) 
önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon 
történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának 
rendjéről 
Előadó: Görög László polgármester 
   Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
6./ Előterjesztés a sebességkorlátozás bevezetéséről 
Előadó: Görög László polgármester 
   Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
7./ Tájékoztatás a 2015. évi falunapi program szervezéséről 
Előadó: Görög László polgármester 
    Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző (írásos előterjesztés) 
 
8./ Barna József építészmérnök megbízatása 
Előadó: Görög László polgármester 
    Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)  
 
9./ Megbízási szerződés az önkormányzati tulajdonú eszközök hibaelhárítására és 
karbantartására 
Előadó: Görög László polgármester 
    Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
10./ Egyebek 
 
 
Sorrendben az első napirendi pont tárgyalása következett: 
 
1. napirendi pont: Az orvosi rendelő tetőszerkezetének felújításával kapcsolatos 
állásfoglalás  
 
A napirendi pont tárgyalásakor jelen volt Dr. Szlinszky Éva háziorvos is. 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy hétfőn kint volt a településen Barna 
József építész, s megvizsgálta az orvosi rendelő tetőszerkezetét, s elkészítette írásos 
szakvéleménylét.  
 
Zoltai László képviselő megkérdezte, hogy van-e lehetőség arra, hogy az 
önkormányzat pályázatot nyújtson be az orvosi rendelő felújítására.  
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Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy jelenleg nincs pályázati 
lehetőség, de ha lenne akkor sem tudna az önkormányzat pályázatot benyújtani, mert 
50%-os önerő biztosítása lenne szükséges hozzá.    
 
Zoltai László képviselő elmondta, hogy ha meg kell bontani a teljes tetőszerkezetet, 
akkor az sok pénzbe kerülne, s azt nem tudja az önkormányzat megfinanszírozni. 
 
Földesi László alpolgármester megkérdezte, hogy hány helyen ázik be a tető, milyen 
nagyságú a beázás. Neki az a véleménye, ha nem nagy terjedelmű a beázás, akkor 
palával ki kell javítani, ha sok helyen beázik, viszont, akkor támogatja Barna József 
állásfoglalását, hogy a ragasztásos módszert kell alkalmazni. Belülről pedig a 
tetőszerkezetet meg kell szarufával erősíteni a meghajlás miatt.  
 
Dr. Szlinszky Éva háziorvos elmondta, hogy a lakásban az udvar felőli oldal végig 
beázik, a konyha feletti rész is szintén beázik, s a nagyszoba feletti rész is 
folyamatosan beázik. Azt is elmondta, kért már segítséget többször is, akkor 
kicserélték a palát, megszüntették a beázást, de ez csak ideiglenes megoldásnak 
bizonyult, mert továbbra is másik helyen előfordul beázás. Az orvosi rendelő részen is 
több helyen láthatóak beázás nyomai. Azt is elmondta, hogy a csatorna is több helyen 
lyukas, az esővíz mossa a falat. 
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a beázás megszüntetése a legfontosabb. Azt 
is elmondta, hogy Barna József építész arról is tájékoztatta, hogy a tetőszerkezet nem 
szabványos ezért is ázik be több helyen, s azzal, ha kicserélik rajta a törött palát, vagy 
a hézagokat megpróbálják betömködni a problémát nem tudják megoldani. Azt is 
elmondta, hogy a cserép típusától függően akár  a teljes tetőszerkezetet le kellene 
bontani, s újat építeni helyette, amely nem kis munka, és nagyon sokba is kerül.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy neki is az a véleménye meg kell szüntetni a 
beázást. Azt is elmondta, hogy az orvosi rendelő felújítására, bővítésére új pályázat 
elkészítésében is gondolkodni kellene, mert ha lehetőség nyílik arra, hogy az 
önkormányzat önerő nélkül pályázhat, akkor már kész tervekkel rendelkezne. Azt is 
elmondta, támogatja azt a lehetőséget, hogy ragasztásos módszerrel meg kell szüntetni 
a beázást. Azt is javasolta, hogy a tisztasági meszelést is el kell végeztetni.   
 
 
Görög László polgármester támogatta a felvetést, hogy új pályázatot kell készíttetni 
az orvosi rendelő felújítására, bővítésére.  
 
Pintye Magdolna képviselő megérkezett.   
 
Zoltai László képviselő elmondta, hogy a tetőszerkezet ragasztásos módszerrel 
történő átfedésére pályázatot kell kiírni.  
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy erre van lehetőség, meghívásos alapon meg 
kell pályáztatni. 
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Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy a csatornát pedig meg kell nézetni, ki kell 
takaríttatni.  
Görög László polgármester elmondta, hogy a csatornát ki fogják takarítani, s a 
tetőfedésre pedig pályázatot fognak kiírni, ha a Képviselő- testület támogatja a 
ragasztásos módszert a beázás megszüntetésére.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy kéri a Képviselő- testület segítségét,  
mondjon olyan szakembereket, cégeket, akiknek el lehetne küldeni a pályázati 
felhívást.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a következő testületi ülésen kerülne sor a 
beérkezett pályázatok elbírálására.  
 
Sárréti Barbara aljegyző azt javasolta, hogy a tisztasági meszelést, a tetőfedés után 
lenne célszerű elvégeztetni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK  
41/2015.(VI.10.) HATÁROZATA 

 
Orvosi Rendelő tetőszerkezetének javításáról 

 
A Képviselő- testület: 
 

1./ Az orvosi rendelő tetőszerkezetének változtatása nélkül a fedés cseréjével 
(ragasztásos technikával) kívánja az épület beázását megszüntetni.  
 
2./ Megbízza Görög László polgármestert, hogy az egyszerűsített 3 árajánlatos 
eljárással történő döntés előkészítéshez szerezze be az árajánlatokat. 
 
3./ Felkéri Görög László polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre, 
hogy az árajánlatokról készített előterjesztést beterjeszteni szíveskedjen.   
 
Határid ő: 2015. július 22. 
Felelős: Görög László polgármester 

 
Dr. Szlinszky Éva háziorvos elhagyta az üléstermet.  
 
Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett. 
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2. napirendi pont: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos teendők 
megtárgyalása 
 
A napirendi pont megtárgyalásakor jelen volt Labancz András településrendezési 
főmérnök is.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a településrendezési terv módosításával 
kapcsolatos dokumentumok elkészítésére két árajánlat érkezett, Nyírségterv Kft. és az 
Urban Dimansio Bt részéről, s az Urban Dimansio Bt. árajánlata a kedvezőbb. Azt is 
elmondta, ha a jelenlegi testületi ülésen megbízatást kap az egyik cég, hogy kezdje el a 
munkálatokat, akkor kb. október végéig el is készülhet a településrendezési terv 
módosítása, s ezzel a határidővel még eleget lehet tenni a Tranzit- Food Kft. 
kérelmének is.  
 
Labancz András főmérnök elmondta, ha a Képviselő- testület most módosítja a 
településrendezési tervet, hogy eleget tegyen a Tranzit- Food Kft. kérelmének, akkor 
2018. december 31-ig még egyszer el kell készítetnie a település új településrendezési 
tervét, hogy az új jogszabályi változásoknak, előírásoknak meg tudja feleltetni. Azt is 
elmondta, hogy egy új terv elkészíttetésének az ideje kb. 1-15 év.  
 
Labancz András főmérnök elhagyta az üléstermet.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy ez igen költséges eljárási folyamat lesz, de 
reméli, hogy fognak ehhez biztosítani állami forrásból fedezetet. 
Azt is elmondta, hogy a jelenlegi módosítás kapcsán el kell dönteni, hogy melyik céget 
bízza meg a Képviselő- testület a dokumentációk elkészítésével, s az alaptérképet is 
meg kell rendelni. Javasolta, hogy olyan alaptérkép elkészítését rendelje meg a 
Képviselő- testület, amelyhez nem jár évenkénti frissítés, mert nincs rá szükség, s így 
feleslegesen nem kell érte fizetni.  
 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy volt egy fórumon, ahol elmondták, hogy 
tervezi az állam, hogy a helyi adókat el fogják vonni az önkormányzatoktól.   
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy erről már korábban is volt szó, de eddig 
még ebben az ügyben nem történt előrelépés.  
 
Görög László polgármester javasolta, hogy az Urban Dimansio Bt. Árajánlatát 
fogadja el a Képviselő- testület, s az egyszeri digitális alaptérképet rendelje meg 
frissítés nélkül.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
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NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
42/2015.(VI.10.) HATÁROZATA 

 
Nyírgelse Község településrendezési tervének módosításáról 

 
 
A Képviselő-testület: 
 

1. Nyírgelse Község településrendezési tervének módosításával kapcsolatos 
Urban Dimansio Kft. (4400 Nyíregyháza, Pitypang u. 10.) árajánlatát 
elfogadja. 

 
2. A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft . árajánlat 3. pontjában 

meghatározott Nyírgelse település teljes állami ingatlan-nyilvántartási 
térképi adatbázisának egyszeri településrendezési tervkészítési célra történő 
adatátadást megrendeli.   

 
3. Megbízza Görög László polgármestert a tervezési szerződés, valamint                 

a főépítészi feladatok ellátására vonatkozó szerződés előkészítésére és a 
szerződések aláírására, a szükséges további intézkedések megtételére. 

 
                         Határid ő:  folyamatos 

    Felelős:   Görög László polgármester 
                 Sárréti Barbara aljegyző 
 
 
Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
3. napirendi pont: Nyírgelse község településfejlesztéssel és településrendezéssel 
összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályozásának megtárgyalása 
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a Partnerségi Egyeztetési Szabályzat arról 
szól, hogy az önkormányzatnak tájékoztatnia kell a lakosságot, s mindazokat akiket 
érint az eljárási folyamat. Be kell vonni őket is az eljárásba, s tájékoztatni kell őket 
minden egyes döntésről, s ezt szabályozni is kell. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
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NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
43/2015.(VI.10.)HATÁROZATA 

 
Nyírgelse Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 

Partnerségi Egyeztetés Szabályzatáról  
 

A Képviselő-testület: 
 
 
Nyírgelse Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályzatát a mellékletben foglaltaknak szerint elfogadja. 
 
  

Határid ő: 2015. június 11. 
Felelős: Görög László polgármester 

                Sárréti Barbara aljegyző 
 
Sorrendben a negyedik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
4. napirendi pont: A Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 
_/2015.(VI.15.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról szóló 
11/2004.(X.25.) KT számú rendelt módosításáról  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy az alaprendelet 2004. évben lett meghozva, 
s azóta nem is lett módosítva. Módosításként javasolta, hogy a közterület foglalás 
minimum időtartama 3 nap helyett legyen csak 1 nap. Azt is elmondta, hogy a 
módosítás minden érvényes, megkötött szerződésre vonatkozik, de azt is hozzá tette, 
hogy jelenleg nincs ilyen szerződés. Azt is elmondta, hogy melléklete a jelenleg 
érvényben lévő közterület használati díjtételeket, s melléklete az általa elfogadásra 
javasolt új közterület használati díjtételeket is. Ezzel kapcsolatban kérte a Képviselő- 
testület véleményét is.   
 
Földesi László alpolgármester megkérdezte, hogy az alkalmi- és mozgóárusok 
fizetnek- e közterület használati díjat.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy nem fizetnek, de ennek meg fogja nézni a 
jogszabályi hátterét, s ha kell nekik fizetni, akkor a következő testületi ülésen 
módosítani lehet a rendeletet, s azok is fizetni fognak.  
 
Kovács Miklós képviselő megkérdezte, hogy a rendelet 1. számú melléklet 6. 
pontjában felsorolt járműveket közterületen nem lehet tárolni este 22 óra és reggel 6 
óra között.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy nem lehet, a járműveket a telephelyen kell 
tárolni, kivéve azoknak, akiknek van erre engedélyük, vagy itt van a telephelyük. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

 
Nyírgelse Község Önkormányzat  Képviselő-testületének 

10/2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete 
 

a közterület használatáról szóló 11/2004. (X.25.) KT. számú rendelet 
módosításáról 

 
 

Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 54. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ A közterület használatáról szóló 11/2004. (X.25.) KT. számú rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 6. §-a az alábbi (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

 
,,(3) A határozott időre szóló közterület-használati hozzájárulás legrövidebb 
időtartama 1 nap (mely kérelemre többször meghosszabbítható), leghosszabb 
időtartam 5 év lehet.” 
 
2. § A Rendelet 7.§-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
,, A több évre kötött közterület-használókat a közterület-használati díjak 
módosításáról tájékoztatni kell, az érvényes szerződések módosításával. 
Amennyiben a használó a szerződés módosításához nem járul hozzá, az a 
szerződés azonnali felmondását jelenti. 
 
 
3.§ A Rendelet 4.§ (2) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
 
,,(2) Közterületi-használati hozzájárulást kell beszerezni: 
 

a) A közterületbe 10 centiméteren túl benyúló üzlethomlokzat, 
kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-berendezés, cég-és címtábla 
elhelyezéséhez; 

b) mobil elárusító-fülke,pavilon ideiglenes elhelyezéséhez; 
c) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez; 
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d) önálló hirdető berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák 
elhelyezéséhez; 

e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése, 
konténer tárolásához; 

f) alkalmi és mozgóárusításhoz; 
g) kiállítás és alkalmi vásár, valamint alkalmi rendezvény, árubemutatáshoz; 
h) vendéglátó-ipari előkert, kitelepüléshez; 
i) üzemképtelen jármű ideiglenes tárolásához; 
j)  teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató 

munkagép, pótkocsi tárolásához 
k) szolgáltató tevékenység, légvár, cirkusz, mutatványos tevékenységhez. 

 
4.§ A Rendelet 8.§ c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
 
 
,,c)Teher-és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató 
munkagép, pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz, illetve 
üzemképtelen gépjármű közúton, közterületen való ideiglenes jelleggel történő 
tárolása az egy hónapot  nem haladhatja meg, úgy hogy a tárolás  a közlekedés 
biztonságát nem veszélyeztetheti. 
 
5.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
5. § Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba. 
 
 
A közterület használatáról szóló 11/2004. (X.25.) KT. rendelet módosításáról 
szóló 10/2015. (VI.04.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete 

 
„A közterület használatáról  szóló 11/2004. (X.25.) KT.  rendelet 2. melléklete” 

 
KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK 

 Közterület használat megnevezése, rendeletre való 
hivatkozás 

nettó díjak 

1 4.§ (2) bekezdés a) pontja 
A közterületbe 10 centiméteren túl benyúló 
üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető-
berendezés, cég-és címtábla elhelyezéséhez. 

 
1000 Ft/m2/hó 

2 4. § (2) bekezdés b) pontja 
Mobil-elárusítófülke, pavilon elhelyezése  

 
2.000 Ft/m2/hó 

3 4. § (2) bekezdés c) pontja 
Köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak 
elhelyezése 

2.000 Ft/db/hó 
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4 4. § (2) bekezdés d) pontja 
Önálló hirdető berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató 
táblák elhelyezése 

1.000 Ft/m2/hó 

5 4. § (2) bekezdés e) pontja 
1. Építési munkával kapcsolatos állvány 
2. Építőanyag, föld, törmelék elhelyezése 
3. Építőanyag, föld, törmelék elhelyezés 
4. Konténer tárolása (napidíj) 
5. Konténer tárolása (havidíj) 

 
300 Ft/m2/nap 
2.500 Ft/m2/hó 
350 Ft/m2/nap 
500 Ft/db/nap 
3000 Ft/db/hó 

6 4. § (2) bekezdés f) pontja 
1. Őstermelők kitelepült árusítása (alkalomszerű) 
2. Őstermelők kitelepült árusítása (havi rend.) 
3. Alkalmi-és mozgóárusítás, mozgóbolt (alkalomszerű) 
4. Alkalmi-és mozgóárusítás, mozgóbolt (havi rendsz.) 

  
 300 Ft/m2/nap 
1000 Ft/ m2/hó / 
 500 Ft/ m2/nap 
5000 Ft/m2/nap 

7 4. § (2) bekezdés g) pontja 
1. Kiállítás, alkalmi vásár 
2. Alkalmi rendezvény, utcabál 
3. Árubemutatás 

 
600 Ft/m2/nap 
10.000 Ft/nap  
2.000 Ft/m2/hó 

8 4. § (2) bekezdés h) pontja 
Vendéglátó-ipari előkert  

1200 Ft/m2/hó  
300 Ft/m2/nap 

9 4. § (2) bekezdés i) pontja 
Üzemképtelen jármű ideiglenes tárolása 

 
250 FT/db/nap 

10 4. § (2) bekezdés j) pontja 
3.500 kg megengedett össztömeg feletti tehergépkocsi, 
autóbusz, vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és 
járműszerelvény 22 óra és 06 óra közötti közterületi tárolása 

 
 1.000 Ft/db/nap 
 
 20.000 Ft/db/hó 

11 4. § (2) bekezdés k) pontja 
1. Mutatványos tevékenység, cirkusz 
2. Légvár üzemeltetés (alkalomszerű) 
3. Szolgáltató tevékenység  (napi díj)   
4. Szolgáltató tevékenység (havi rendsz.) 

 
30.000 Ft/nap 
20.000 Ft/nap 
1000 Ft/m2/nap 
15.000 Ft/m2/hó 

 
 
Sorrendben az ötödik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
5. napirendi pont: Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 
_/2015.(VI:15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének önkormányzati 
tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és 
felhasználásának rendjéről 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésen vetette fel a 
Képviselő- testület a súlykorlátozás bevezetésének a fontosságát az önkormányzati 
tulajdonú közutakon. Ennek megfelelően, kellő körültekintéssel került előkészítésre ez 
a rendelet- tervezet. Kérte a Képviselő- testületet, hogy mindenki mondja el 
véleményét ezzel kapcsolatban. 
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Földesi László alpolgármester, felvetette hogy a előterjesztésben említett 7,5-12 t 
össztömegű tehergépjárműveket ki kellene vonni az úthasználati díjfizetési 
megfizetése alól, mert ezzel a nyírgelsei helyi gazdákat is sújtanák, akik időszakosan 
szállítják a terményeiket. 
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a mentességek közzé be lesz írva a 12 t 
alatti lassú járművek úthasználati díjfizetési kötelezettség alóli mentessége is.   
 
Földesi László alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint a Kossuth utcára 
nem lehetne kiadni súlykorlátozást, mert az KPM fenntartású útszakasz.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy ez azért lett beleírva, ha a Képviselő- 
testület megalkotja rendeletét, akkor lehetséges, hogy a KPM is könnyebben megadja 
engedélyét a súlykorlátozásra erre az útszakaszra is.  
 
Kovács Miklós képviselő megkérdezte, hogy kinek kell megfizetni az úthasználati 
díjat, ha a község határában lévő erdőkből szállítják el a fát.   
 
Görög László polgármester elmondta, hogy annak a vállalkozóknak, fuvarozóknak 
kell megfizetnie az úthasználati díjat, aki megvásárolt a fát és elszállítja, vagy 
elszállíttatja.  
 
Kovács Miklós képviselő kérte, hogy akkor minden helyi vállalkozót tájékoztatni kell 
arról, hogy a rendelet hatályba lépett, s ennek megfelelően be kell hajtatni, be kell 
fizettetni az úthasználati díjakat.   
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy mindenkinek el fogják juttatni a rendeletet, 
mindenkit tájékoztatni fognak. Azt is elmondta, hogy ebbe a munkálatba be fogják 
vonni a mezőőrt is, ő járja a falu határát, ő tudja ki szállít el fát. A továbbiakban kérte, 
hogy a Képviselő- testület nevezze meg azokat az útszakaszokat, amelyeket érintsen a 
súlykorlátozás.    
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy véleménye szerint amely utcákba ne 
hajtson be a teherautó Zrínyi utca , Árpád utca, Bajcsy- Zsilinszky út, József Attila 
utca, Szakolyi út, Dózsa György utca. Azok az utcák, amelyekbe behajtási engedéllyel 
behajthatnak a teherautók a Kállai utca, Jókai utca, Ady Endre utca. Azt is kérte, hogy 
a nem menetrend szerint közlekedő buszok se hajthassanak be ezen utcákba. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta a módosító 
javaslatokat.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazatta az alábbi rendeletet 
alkotta: 
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Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2015.(VI.15.) önkormányzati rendelete 
a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő 

súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának 
rendjéről 

 
Nyírgelse Község Önkormányzata a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
3.§. (1) bekezdésének második mondata, 34.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő 
súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendje 
vonatkozásában az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Tárgyi hatály 
1. § 

 
(1)   E rendelet tárgyi hatálya kiterjed: 

a. minden olyan járműre, járműszerelvényre (továbbiakban: jármű) amelynek 
megengedett legnagyobb össztömege a 12 tonnát meghaladja 

b. a „Súlykorlátozás” - a táblán megjelölt 12 tonnánál nagyobb össztömegű 
járművel (járműszerelvénnyel) közlekedni tilos - tábla közúti jelzőtáblák 
hatálya alá tartozó útszakaszokra történő behajtásra feljogosító  engedély 
kiadásának és felhasználásának rendjére. 

 
Személyi hatály 

2. § 
 

(1)   A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan gépjármű-tulajdonosra 
és üzemeltetőre, aki rendelkezik 12 tonnánál nagyobb össztömegű járművel és 
Nyírgelse község közigazgatási területén, súlykorlátozással érintett önkormányzati útra 
hajt be. 
 
(2)   A Rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának idejére: 

a. a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-
végrehajtás, a tűz-, polgári és katasztrófavédelem, valamint a NAV szervezete 
által üzemben tartott, 

b. a katasztrófa elhárítást, - megelőzést és segítségnyújtást végző, 
c. a műszaki és baleseti mentést ellátó, 
d. a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, 

települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint 
közüzemi hibaelhárításhoz használt), 

e. az út-, vasút- vagy közműépítést, illetve az út, vasút vagy közmű fenntartást, 
javítást vagy tisztítást végző, 
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f. a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást 
végző tehergépkocsira, 

g. menetrend szerint közlekedő autóbuszra. 
 
 

Területi hatály 
3. § 

 
(1)   A „Súlykorlátozás" - a táblán megjelölt 12 tonnánál nagyobb össztömegű 
járművel (járműszerelvénnyel) közlekedni tilos – táblával jelzett területen,  a rendelet 
1/A mellékletében felsorolt önkormányzati utakra vonatkozik. 
(2)   A „Súlykorlátozás” kivéve  ,,engedéllyel"- a 12 tonnánál nagyobb össztömegű 
járművel (járműszerelvénnyel) közlekedni tilos, kivéve behajtási engedéllyel-  a 
rendelet 1/B mellékletében felsorolt önkormányzati utakra vonatkozik. 
 
 
 

A behajtási engedély kérelmezése 
4. § 

 
A behajtási engedély kiadása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon (1.számú függelék) egy adott járműre vonatkozóan a jármű                      
üzembentartója (tulajdonosa) nyújthat be (a továbbiakban: kérelmező). 
 
 

A behajtási engedély kiadása 
5. § 

 
(1)   A Képviselő-testület az 1. § szerinti behajtási engedély kiadására, és használatuk 
jogosultságának felülvizsgálatára, az engedélyek esetleges visszavonására vonatkozó 
hatáskört a polgármester gyakorolja az e rendeletben meghatározottak szerint. 

 
(2) Az engedély  kiadásának feltételei: 

 
1) Behajtási engedély (2. számú függelék) egy adott járműre adható ki az e rendelet 
által előírt feltételek fennállásának megfelelő igazolása esetén. Amennyiben egy 
kérelmező több járműre vonatkozóan kíván benyújtani behajtási engedély kiadása 
iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik járműre vonatkozóan 
külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén minden járműre külön behajtási 
engedélyt kell kiadni. 

 
2)  Engedély méltányossági alapon történő kiadása – súlykorlátozásra való tekintet 
nélkül –Nyírgelse község Polgármesterénél írásbeli kérelemmel kezdeményezhető. 
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3) A méltányossági kérelmekkel kapcsolatos hatáskört első fokon Nyírgelse Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben a Polgármester 
gyakorolja. 

 
4) A kérelmező a Polgármesternek a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében 
hozott döntése ellen – az erről szóló határozat közlésétől számított 15 napon belül – 
fellebbezéssel élhet. A fellebbezésről a Képviselő-testülete soron következő ülésén 
határoz. 

 
5) Súlykorlátozásra való tekintet nélkül, méltányossági alapon behajtási engedély 
adható  

a) ingatlan-felújításnál, illetve építkezésnél építőanyag beszállítási szolgáltatásra 
annak, aki a jogerős építési engedéllyel rendelkezik; 

b) a lakók költöztetését végző tehergépkocsi részére; 
c) lakossági célú tüzelőanyag szállítására, amennyiben a kérelmező a területen 

lakóhellyel rendelkezik. 
 
6) Méltányossági alapon kiadott behajtási engedély esetén a behajtás díjmentes. 

 
7) A 6) pontban meghatározott feltételek fennállását a kérelmezőnek kérelme 
benyújtásakor megfelelően igazolnia kell a kérelemhez mellékelt eredeti okiratok 
hiteles másolatával. 
 

A behajtási engedély úthasználati díja 
6.§ 

(1) A behajtási engedély díja a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
(2) A díj mértéke a költségvetési rendelet elfogadásakor kerül felülvizsgálatra. 
(3) A Az úthasználati díjat a Nyírgelse Község Önkormányzat számlaszámára, 
csekken kell befizetni vagy átutalni. Az engedély kiadásának feltétele a kiszabott díj 
megfizetésének igazolása. 
 

A behajtási engedély tartalma 
7.§ 

 
A behajtási engedély tartalmazza: 
 

a) kérelmező személy nevét, lakóhelyét (székhelyét  
b) jármű adatait (forgalmi rendszám, ill. más azonosításra alkalmas mód) 
c) a megengedett legnagyobb össztömeget, melyet a jármű, járműszerelvény nem 

haladhat meg, 
d) az engedély érvényességi idejét, 
e) a súlykorlátozással érintett út meghatározását, amelyre az engedély érvényes 
f) jogcímét, 
g) szükség esetén a megközelítési útvonalat. 
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A behajtási engedély időtartama 
8. § 

 
Az engedély kérhető egy meghatározott napra vagy napokra,egy meghatározott hétre 

vagy hetekre, egy meghatározott hónapra vagy hónapokra, legfeljebb egy évre.  
 

A behajtási engedély megszűntetése 
9. § 

 
(1)   Az ellenőrzésére jogosult szervek (rendőrség, mezőőr) kezdeményezésére a 
Polgármester jogosult a behajtási engedély visszavonásáról intézkedni. 

 
(2)   Az (1) bekezdés szerinti jogkört a Polgármester akkor is gyakorolhatja, ha az 
engedély birtokosa az engedély használatának e Rendeletben foglalt szabályait 
időszakonként visszatérően, vagy súlyosan megszegi. 
(3) A Polgármester a hozzájárulás kiadását megtagadhatja, különösen, ha a 
megengedett legnagyobb össztömeg a korlátozást meghaladó szállítmány bontható. 
(4) A Polgármester az egy igénybejelentő részére kiadható hozzájárulások számát 
korlátozhatja, valamint előírhatja azt az útvonalat, amelyen a járműnek közlekednie 
kell, illetve időbeli feltételeket állapíthat meg. 
 

A behajtási engedély felhasználása 
10. § 

(1) A behajtási engedélyt a kérelmező köteles a szerződés lejáratáig megőrizni. 
(2) A behajtásra jogosító eredeti behajtási engedélyt a gépjármű vezetője köteles 
magánál tartani, ellenőrzés esetén bemutatni. 

Záró rendelkezések 
11. § 

 
E rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 

Mellékletek és függelékek: 
1. számú melléklet a súlykorlátozással érintett helyi közutak jegyzékéről  
2. számú melléklet az úthasználati díjakról 
1. sz. függelék a kérelemről 
2. sz. függelék a behajtási engedélyről 
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1. számú melléklet Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2015.(VI.15.) önkormányzati rendeletéhez  

A járm űvek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő 

súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának 

rendjéről 

1/A Súlykorlátozással érintetett önkormányzati tulajdonú utak (Súlykorlátozás 
táblával jelölt utak):  
Zrínyi, József Attila., Dózsa György, Árpád utca, Szakolyi, Bajcsy-Zsilinszky út 
1/B Súlykorlátozással érintett, de behajtási engedéllyel közlekedhető utak 
(Súlykorlátozás tábla kiegészítő táblával):Kállai, Jókai és Ady Endre utca. 
 
 
 
 
 
 
2. számú melléklet Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2015.(VI.15.) önkormányzati rendeletéhez   

A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon t örtén ő 
súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásán ak és 

felhasználásának rendjér ől 
 

ÚTHASZNÁLATI DÍJAK 
 

 

Időtartam  1 napra 1 hétre 1 hónapra 1 évre 

Össztömeg (t) Úthasználati díj/tehergépjármű (Ft) 

12,0 – 30,0 6.250,- 31.250,- 62.500,- 112.500,- 

30,0 – 40,0 7.500,- 37.500,- 75.000,- 187.500,- 

*A táblázatban megjelölt összegek az ÁFA összegét tartalmazzák. 
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1. függelék Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2015. 
(VI.15.) önkormányzati rendeletéhez 

 
K É R E L E M  

 
Nyírgelse Község Önkormányzat közigazgatási területén lévő, súlykorlátozással 

érintett közutak használatához 
 
Gazdasági társaságok esetében: 
 
Igénylő 
neve:……………………………………………..Telefon:………….............................. 
 
Címe:…………………………………………………………………………………...  
 
Cégjegyzékszáma:………………………Adóigazgatási azonosító száma:                 ... 
 
Aláírásra jogosult:……………………………………………………………………... 
 
Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén: 
 
Igénylő neve:……………………………………Telefon:……………………………... 
Lakcíme:………………………………………………………………………………    
Születési hely és idő:………………………...Személyi ig.szám:……………………… 
Vállalkozói igazolvány száma:…………………………………………………………. 
 
Engedélyes gépjármű üzembentartója, tulajdonos neve, 

címe:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

A kérelmezett behajtási engedély hatálya alá tartozó utak, útszakaszok, terület: 
 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
A megközelítendő ingatlan pontos címe – ennek hiányában helyrajzi száma: 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
A behajtási engedély érvényességének kérelmezett időpontja, időtartama:   
 
.…....év ..…….hó ……naptól  ……..év ..….….hó ……napig 
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napra 

    
 

hétre 

    
 

hónapra 

    
 

évre 
 
A gépjármű forgalmi rendszáma, hatósági jelzése/ azonosítója: 
 
……………………………………………………………………….. 
 
A járm ű megengedett legnagyobb össztömege: ………………………. t. 
 
A behajtási engedély kiadását az alábbi indokok alapján kérem: 
 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
A kérelemhez az alábbi dokumentumokat csatolom: 
 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………     
………………………………………………………………………………………… 
 
           
Nyírgelse,  ……...év …………………..hó ……napján 
 
 
 

             
……………………….…………… 

         kérelmező aláírása 
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2. függelék Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2015.(VI.15.)  
önkormányzati rendeletéhez 
 

 NYÍRGELSE KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
 

 Sorszám: … /20…  
 
 

 BEHAJTÁSI ENGEDÉLY  

 

Az engedély tulajdonosa a …..számú határozat szerint jogosult Nyírgelse község 

………………………… 12 tonna súlykorlátozású útjaira behajtani 20…. ……  

terjedő időszakban ……………………………………………….frg. rendszámú 

……………………………………….…                      típusú  gépkocsival. 

 

Az engedély …………  időtartamra szól. 

 

Nyírgelse, 20...  ………….. 
 
 
 

______________ 
                                           Görög László Zsolt  

polgármester 
 
 

Jelen behajtási engedély a …….. számú határozat alapján került kiadásra. 
 

 
Sorrendben a hatodik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
6. napirendi pont: Előterjesztés súlykorlátozás bevezetéséről 
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a sebességkorlátozás bevezetésére a 
Kossuth Lajos utca alkalmas. KPM fenntartású az út, ezért engedélyt kell rá kérni. 
Kérte a Képviselő- testületet, hogy nevezze meg azon utcákat, amelyekre be szeretnék 
vezettetni a sebességkorlátozást. 
 
Tóth József képviselő elmondta, hogy a Kossuth utca mellett az iskola utca, Ady 
Endre utca, Szabolcs utca is KPM fenntartású útszakasz, ezekre az utcákra is meg 
kellene kérni a sebességkorlátozást. 
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Kovács Miklós képviselő javasolta még a Kállai utca és a Bajcsy Zsilinszky utcára is 
bevezetni a sebességkorlátozást. 
 
Görög László polgármester elmondta, ha a Képviselő- testület hozzájárul ahhoz, 
hogy ezen utcákba be kívánja vezetni a sebességkorlátozást, akkor a KPM-től meg 
fogják kérni az engedélyeket.      
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

    NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
44/2015.(VI.10.)HATÁROZATA 

 
 

Nyírgelse Község közútjain sebességkorlátozás bevezetéséről 
 

 
A Képviselő-testület: 
 

1. Kezdeményezi, mint tulajdonos a Nyírgelse Kossuth Lajos, Iskola, Ady Endre, 
Szabolcs, Kállai utcákra és a Bajcsy Zsilinszky útra vonatkozó korlátozott 
sebességű övezet kijelölését. 

 
2. Megbízza Görög László polgármester, hogy a Közút Kezelő Kht. kezelőjénél , a 

Kossuth Lajos, Iskola, Ady Endre, Szabolcs utcákra kezdeményezze a 
kijelölést. 

 
3. A kezelő hozzájárulása esetén Görög László polgármester a sebességkorlátozás 

elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet beterjesztéséről gondoskodjon. 
  

Határid ő: folyamatos 
Felelős: Görög László polgármester 

                    Sárréti Barbara aljegyző 
 
 
Sorrendben a hetedik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
7. napirendi pont: Tájékoztatás a 2015. évi falunapi program szervezéséről 
 
Görög László polgármester arról tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy a 
Nyírgelsei Nyugdíjas Egyesület Népdalköre vállalta a fellépést a falunapon.  
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Pintye Magdolna képviselő, mint a Nyírgelsei Nyugdíjas Egyesület elnöke 
megköszönte az önkormányzat támogatását, s elmondta, hogy az asszonykórus fellép a 
falunapi rendezvényen. Kérte, hogy egy sátrat részükre biztosítani szíveskedjenek, 
mert tengeri kásás töltött káposztát fognak elkészíteni, s azt szeretnék árulni. 
 
Görög László polgármester arról is tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy a 
vadásztársaság a tavalyi évhez hasonlóan ismét fog vadat főzni, s azt fogják a lakosság 
részére szétosztani. Azt is elmondta, hogy a programtervezetet úgy próbálták 
összeállítani, hogy minden korosztály szórakozási igényeit ki tudják elégíteni. Azt is 
elmondta, hogy a gyerekek részére ismét szeretnének biztosítani sportolási lehetőséget, 
5 db játék biztosításával. A továbbiakban kérte a Képviselő- testület véleményét, hogy 
ki legyen az est folyamán a könnyű zenei fellépő. Azt is elmondta, hogy ismét felkérte 
a Talán Teátrumot, hogy adjanak elő egy zenés műsort, s a sportpályán lesz utcabál is.   
 
A továbbiakban a Képviselő- testület arról tanácskozott, hogy ki legyen a könnyű 
zenei fellépő. Földesi László alpolgármester „Dankó Szilvit” vagy „Bunyós Pinyut” 
javasolta.   
 
Tóth József képviselő felvetette, hogy a sportpályán a színpadot meg kellene 
nagyobbítani, mert a fellépők nem férnek el rajta.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy most ezzel nem tudnak foglalkozni, mert 
a telephely körbekerítésével vannak elfoglalva. Azt is elmondta, hogy utána fog 
érdeklődni, hogy honnan lehetne olcsón mozgó színpadot bérelni. Beszélni fog a helyi 
vállalkozókkal is, hogy nem e tudnának biztosítani olyan járművet, amelynek a 
platóján meg lehetne oldani a mozgó színpad felállítást. 
 
Pintye Magdolna képviselő megkérdezet, hogy a tűzijáték mennyibe kerülne.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy többféle kategória van, a legolcsóbb 
170.000 Ft, a legdrágább 350.000 Ft. 
 
Pintye Magdolna képviselő javasolta, hogy a tűzijáték maradjon el, helyette inkább 
egy nevesebb vendégfellépőt lehetne meghívni.  
 
Kovács Miklós képviselő is támogatta a felvetést. Azt is elmondta, hogy ha a 
meghívóval lesz kiküldve az ebédjegy, akkor az hogyan lesz ellenőrizve, hogy ki 
használja fel. Azt is javasolta, hogy az ebédjegy névre szólóan legyen kiosztva, hogy 
más ne tudja felhasználni, csak aki jogosult rá. 
 
Görög László polgármester támogatta a felvetést. Azt is elmondta, hogy az előző 
évekhez hasonlóan az ételt a helyi konyhán fogják elkészíteni, ezzel kapcsolatban 
fognak egyeztetni a vezetővel. 
A továbbiakban elmondta, hogy ez csak egy előzetes tájékoztató volt, még nincsen 
semmi levéglegesítve. A következő testületi ülésen újra tárgyalni fogja a falunapi 
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rendezvény megszervezését és lebonyolítását a Képviselő- testület, s akkor már több 
információ birtokában lesznek, s könnyebben tudnak majd döntést hozni.   
 
Sorrendben a nyolcadik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
8. napirendi pont: Barna József építészmérnök megbízatása 
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy ő több éven keresztül dolgozott együtt 
Barna Józseffel, s a mai napig is jó kapcsolatban vannak. Azt is elmondta, ha műszaki, 
vagy építésügyi ügyekben segítségre van szüksége, mindig őt szokta megkérni, hogy 
segítsen a vitás kérdések tisztázásában. Azt is elmondta, azért is kérte meg, hogy adjon 
egy árajánlatot, hogy a jövőben az önkormányzat részéről felmerülő műszaki és 
építésügyi ügyekben segítsen. A mellékletben megjelölt megbízási díj ellenében el is 
látná ezt a szolgáltatást. 
 
Földesi László alpolgármester támogatta Barna József megbízását, s kérte, hogy 
feladatkörében legyen megjelölve, hogy az önkormányzat által elvégzett kisebb 
felújítási, beruházási munkálatainak műszaki ellenőrzését is lássa el.   
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

    NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
45/2015.(VI.10.) HATÁROZATA 

 
Barna József építészmérnök megbízásáról 
 

 
A Képviselő-testület: 
 
 

1. Támogatja Barna József építészmérnök megbízását 2015. június 15. napjától 
határozatlan időtartamra.  
 

2. Megbízza Görög László polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
  

Határid ő: 2015. június 15. 
Felelős: Görög László polgármester 

                    Sárréti Barbara aljegyző 
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Sorrendben a nyolcadik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
8. napirendi pont: Megbízási szerződés az önkormányzati tulajdonú eszközök 
hibaelhárítására és karbantartására 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy Orosz Sándor  szerelő elvégezte mind a 
két traktor felújítását. Azt is elmondta, hogy az EO-t is megjavította, pár hiányzó 
csavar megvásárlására van még szükség, s akkor a teljes felújítást el tudja végezni. 
 
Zoltai László képviselő megkérdezte, hogy szükség van-e mind a két traktorra, nem- 
e lehetne az egyiket eladni. Véleménye szerint nincs kihasználva mind a két gép.  
 
Kiss István képviselő elmondta, hogy nincs éves szinten nincs olyan magas 
fenntartási költsége, nem látja értelmét, hogy értékesítsék bármelyiket is.     
 
Zoltai László képviselő kérte, hogy számoljon be a polgármester, hogy mennyibe 
kerültek a gépek felújításai költségei.    
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy az önkormányzatnak nem kellene nagy 
volumenű munkákat elvállalni, csak azokat a feladatok kell a gépekkel ellátatni, 
amelyek az önkormányzat feladatai közzé tartoznak. Neki az volt a véleménye, hogy 
meg kell vizsgálni az eszközöket, s amelyekre nincs szükség el kell adni. Azt is 
elmondta, hogy nem tudja milyen forrásból lettek ezek az eszközök vásárolva, van-e a 
fenntartásukkal, üzemeltetésükkel kapcsolatban valamilyen kötelezettség. Kérte, hogy 
legyen egy közös bejárás, hogy a Képviselő- testület is legyen tisztában azzal, hogy 
milyen eszközei vannak az önkormányzatnak, s azok milyen műszaki állapotban 
vannak. Támogatta Orosz Sándor megbízását.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a MTZ 550-es, az EO, a tárcsa pályázati 
pénzből lett megvásárolva, s 5 évig nem lehet őket elidegeníteni. Kérte, hogy a 
Képviselő- testület arról döntsön, hogy támogatja- e Orosz Sándor megbízatását.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatba több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 
 
 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
46/2015.(VI.10.)HATÁROZATA 

 
 

Megbízási szerződés 
hibaelhárítási – karbantartási szolgáltatás nyújtásáról 
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A Képviselő-testület: 

 
1. Támogatja, hogy Orosz Sándorral megbízási szerződés jöjjön létre  Nyírgelse 
Község önkormányzat tulajdonát képező mezőgazdasági gépek                                
(MTZ-80;MTZ-550 típusú) hibaelhárítási – karbantartási szolgáltatás 
nyújtására. 

  
2. Megbízza Görög László polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

  
Határid ő: 2015. június 15. 
Felelős: Görög László polgármester 

         Sárréti Barbara aljegyző 
 
 
Sorrendben a tizedik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
10. napirendi pont: Egyebek 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy az általános iskola megkereste abban az 
ügyben, hogy szeretne 15.000 Ft támogatást kérni jutalomkönyv vásárlása céljából. 
Azt is elmondta, hogy az előző években is adtak ilyen jellegű támogatást. 
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy kérte az igazgatónőt, a kitűnő és a jeles 
tanulók kapják meg a jutalomkönyveket, amelyeket az önkormányzat vásárol, ezzel is 
elismerve a szorgalmas diákok munkáját, és tanulmányi eredményeit.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
47/2015.(VI.10.) HATÁROZATA 

 
Nyírgelsei Kölcsey Ferenc Általános iskola év végi jutalomkönyvek támogatásról 

 
A Képviselő- testület 
 

1./ Az iskola jutalomkönyvekre vonatkozó támogatási kérelmét támogatja azzal, 
hogy a Képviselő- testület elismeréseként Görög László polgármester adja át a 
kitűnő és jeles tanulók részére. 
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2./ Felkéri Görög László polgármestert, hogy a tanulói létszámról kérjen 
tájékoztatást az iskola igazgatójától, és gondoskodjon a jutalomkönyvek 
beszerzéséről. 
 
Határid ő: 2015. június 12. 
Felelős: Görög László polgármester 

 
Görög László polgármester a továbbiakban arról tájékoztatta a képviselő- testületet, 
hogy egy általános iskolás tanuló, Koncz Klaudia bejutott az országos atlétikai 
versenyre, amelynek megrendezésére Békéscsabán kerülne sor, 2015. június 22-én és 
23-án. Az igazgatónő abban kért segítséget, hogy az önkormányzat saját költségén 
szállítsa el a tanulót és két kísérőjét Békéscsabára.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy felvette a kapcsolatot az igazgatónővel, s 
megkérdezte tőle, hogy a KLIK nem finanszírozná az utazás költségeit. Azt is 
elmondta, erre azt válaszolta az igazgatónő, hogy a KLIK csak abban az esetben 
finanszírozná az utazás költségeit, ha az tömegközlekedési eszközzel valósulna meg. A 
továbbiakban elmondta, hogy ez lenne a legcélravezetőbb, mert az utazás más 
formában igen költséges lenne. Azt javasolta, hogy a Képviselő- testület járuljon hozzá 
ahhoz, ha el kell szállítani a tanulót és kísérőit Nyíregyházára, vagy Debrecenbe a 
tömegközlekedési eszközhöz, vagy értük kell menni, mert nincs csatlakozás, s nem 
tudnának hazaérkezni, akkor azt az önkormányzat saját költségén vállalja.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
48/2015.(VI.10.) HATÁROZATA 

 
Békéscsabai sportverseny utazási támogatásáról 

 
A Képviselő- testület 
 

1./ az 1 fő diák és 2 fő kísérő 2015. június 22-23-i Békéscsabán megrendezésre 
kerülő Kis Iskolák Sportversenye Diákolimpiai országos döntőbe történő utazás 
kisbusszal történő szállítását nem támogatja. 
 
2./ Amennyiben a KLIK, mint fenntartó nem finanszírozza a tömegközlekedési 
eszközzel történő utazást, annak költségeit az önkormányzat vállalja.  
 
3./Vállalja továbbá Debrecenbe vagy Nyíregyházára a gyors csatlakozás, 
hazajutás biztosítása érdekében kisbusszal történő személyszállítást. 
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4./ Felkéri Görög László polgármester, az intézmény vezetőjével való 
egyeztetésre. 
 
Határid ő: 2015. június 20. 
Felelős: Görög László polgármester 

 
 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy megkereste Szabó Gáborné nyírgelsei 
lakos abban az ügyben, hogy megszeretné vásárolni azt a területet, amelyet az 
önkormányzat megvásárolt, hogy ki tudja alakítani a Kossuth utca felől a temető 
feljárót. Azt is elmondta, hogy tudomása szerint Lámfalussy József már nem akarja az 
önkormányzatnak átadni azt a területet, amelyet régebben megígért, s anélkül nem 
lehet kialakítani a feljárót. Arról is tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy a temető 
feljáró kialakítása kapcsán össze kellene vonatni a helyrajzi számokat, amelynek a 
költsége 230.000 Ft lenne. Felkérte a Képviselő- testületet, hogy mondja el 
véleményét. 
 
Földesi László alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint nem célszerű a 
temetőfeljáró kialakítása, mert igen költséges lenne, s balesetveszélyes is a magas 
dőlésszög miatt. Azt javasolta, hogy a Zrínyi utca felőli feljárónál kell megvásárolni 
egy területet, amely szintén Lámfalussy József tulajdona, s ott kell egy új parkolót 
kialakítani.  
 
Kovács Miklós képviselő támogatta Földesi László alpolgármester véleményét. Azt is 
elmondta, hogy az önkormányzatnak nincs köze a görög katolikus és a református 
egyház tulajdonához, ott nem kell feljárót és parkolót kialakítani.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy azon is el kell gondolkozni, hogy körbe 
legyen- e teljesen kerítve a temető, de a lakosság igényeit is figyelembe venni, mert a 
vad legeli a virágokat. Azt javasolta, hogy a jövőben kompromisszumra kell jutni, 
hogy mindenkinek az érdekei képviselve legyenek. Felvetette a  telekcsere lehetőségét 
is a tulajdonosok között. Azt is elmondta, amennyiben lesz rá lehetőség, a ravatalozó 
felújítása lesz a legfontosabb feladat.  
 
Kovács Miklós képviselő támogatta a javaslatot. Elmondta, hogy a ravatalozó 
felújítása, halott hűtő megvásárlása a legfontosabb feladat, amit arra lesz lehetőslég, 
meg kell valósítani.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Görög László polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt, s az ülést 1640-kor 
bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Görög László       Sárréti Barbara 
polgármester             aljegyző 
 
 
 
 
        Földesi László               Zoltai László 
jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő  
 


