
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ- TESTÜLET 
 
2015. július 22-én megtartott  
testületi ülésének 
 

a) jegyzőkönyve 
b) határozata 
c) előterjesztése 
d) tárgysorozata 

 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T A 
 

 
Napirend előtt:  
A polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a 
legutóbbi ülés óta eltelt időszakban végzett feladatokról 
 
Napirendi javaslat: 
1./ Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének _/2015.(VI.27.) 
önkormányzati rendelete Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének a 
közterület használatáról szóló 11/2004.(X.28.) KT számú rendelet módosítása 
Előadó: Görög László polgármester 
      Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
2./ 10/2014.(II.19.) BM rendelet szerinti 197 541 azonosítószámú pályázathoz 
kapcsolódó beszámoló 
Előadó: Görög László polgármester 
      Kóródi András koordinátor (írásos előterjesztés) 
 
3./ A Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda 2014/2015. nevelési év szakmai beszámolójának, 
2015/2016. nevelési év felkészülési feladatairól szóló tájékoztatója  
Előadó: Görög László polgármester 
 Szucsányi Annamária óvodavezető (írásos előterjesztés) 
 
4./ A Szent György Idősek Otthona 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló 
beszámoló 
Előadó: Görög László polgármester 
 Baboss Csilla intézményvezető (írásos előterjesztés) 
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5./ A Védőnői Szolgálat 2014. évi szakmai beszámolója  
Előadó: Görög László polgármester 
      Szabóné Nagy Csilla védőnő (írásos előterjesztés) 
 
6./ A Nyírgelsei Teleház 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolója  
Előadó: Görög László polgármester 
     Papik Krisztián Teleház vezetője (írásos előterjesztés) 
 
7./ Nyírgelse Község Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelése 
Előadó: Görög László polgármester 
      Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
8./ A Nyírgelsei Sport Club támogatási kérelme 
Előadó: Görög László polgármester 
              Papik Krisztián sportelnök (írásos előterjesztés) 
 
9./ A Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda óvodavezetői pályázat eredményének és az 
óvodavezetői feladatok ellátása  
Előadó: Görög László polgármester 
     Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
10./ Az Orvosi Rendelő tetőszerkezet felújítására vonatkozó pályázatok elbírálása 
Előadó: Görög László polgármester 
      Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
11./ Nyírgelse község közigazgatási területén található közkifolyók mérőórával 
történő ellátása 
Előadó: Görög László polgármester 
     Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
12./ Nyír- Flop Kft.  általi megkeresésről, a közszolgáltatásból eredő nyitott számlák 
rendezése  
Előadó: Görög László polgármester 
     Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
13./A JBZ-149 frsz-ú, Ford Tranzittípusú gépjármű karosszéria felújítása  
Előadó: Görög László polgármester 
      Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
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14./ Nyírgelse 333 hrsz-ú belterületi ingatlan elbirtoklás kezdeményezése  
Előadó: Görög László polgármester 
     Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
15./ Egyebek  

-Angol nyelvtanár óraadóként történő foglalkoztatása a 2015/2016. nevelési, 
ill. oktatási tanévben 
-Debreceni Vízmű Zrt. nyírgelsei ügyfélfogadási rendjének és kijelölt  
helyszínéről tájékoztatás 

 - Panaszlevélről tájékoztatás 
- Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Szilárdhulladék- gazdálkodási társulás 
tanács ülésére delegált személy megválasztása 
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága általi megkeresésről 
tájékoztatás 

 
 
 
 
Nyírgelse, 2015. július 22.  
 
 
 
 
 
 
        Görög László 
        polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. július 22-én 
1000-kor megtartott testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Görög László polgármester 
   Földesi László alpolgármester 
   Pintye Magdolna képviselő 
   Tóth József képviselő 
   Zoltai László képviselő 
   Kovács Miklós képviselő 
 
Meghívottak: Kóródi András koordinátor 
  Szucsányi Annamária óvodavezető 
  Baboss Csilla intézményvezető 
  Szabóné Nagy Csilla védőnő 
  Bálint Edit iskolaigazgató 
  Kolozsvári Zoltán 
  Vincze Zoltánné gyermekjóléti szolgálat vezetője 
 
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. Kiss István képviselő igazoltan maradtak távol. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Miklós és Tóth József képviselőket javasolta.  
 
A javaslatot a Képviselő- testület tagjai 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjainak az elfogadására. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi 
pontokat. 
 
Napirend előtt:  
A polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a 
legutóbbi ülés óta eltelt időszakban végzett feladatokról 
 
Napirendi javaslat: 
1./ Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének _/2015.(VI.27.) 
önkormányzati rendelete Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének a 
közterület használatáról szóló 11/2004.(X.28.) KT számú rendelet módosítása 
Előadó: Görög László polgármester 
      Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
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2./ 10/2014.(II.19.) BM rendelet szerinti 197 541 azonosítószámú pályázathoz 
kapcsolódó beszámoló 
Előadó: Görög László polgármester 
      Kóródi András koordinátor (írásos előterjesztés) 
 
3./ A Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda 2014/2015. nevelési év szakmai beszámolójának, 
2015/2016. nevelési év felkészülési feladatairól szóló tájékoztatója  
Előadó: Görög László polgármester 
 Szucsányi Annamária óvodavezető (írásos előterjesztés) 
 
4./ A Szent György Idősek Otthona 2014. évi szakmai tevékenységéről szóló 
beszámoló 
Előadó: Görög László polgármester 
 Baboss Csilla intézményvezető (írásos előterjesztés) 
 
5./ A Védőnői Szolgálat 2014. évi szakmai beszámolója  
Előadó: Görög László polgármester 
      Szabóné Nagy Csilla védőnő (írásos előterjesztés) 
 
6./ A Nyírgelsei Teleház 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolója  
Előadó: Görög László polgármester 
     Papik Krisztián Teleház vezetője (írásos előterjesztés) 
 
7./ Nyírgelse Község Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelése 
Előadó: Görög László polgármester 
      Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
8./ A Nyírgelsei Sport Club támogatási kérelme 
Előadó: Görög László polgármester 
              Papik Krisztián sportelnök (írásos előterjesztés) 
 
9./ A Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda óvodavezetői pályázat eredményének és az 
óvodavezetői feladatok ellátása  
Előadó: Görög László polgármester 
     Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
10./ Az Orvosi Rendelő tetőszerkezet felújítására vonatkozó pályázatok elbírálása 
Előadó: Görög László polgármester 
      Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
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11./ Nyírgelse község közigazgatási területén található közkifolyók mérőórával 
történő ellátása 
Előadó: Görög László polgármester 
     Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
12./ Nyír- Flop Kft.  általi megkeresésről, a közszolgáltatásból eredő nyitott számlák 
rendezése  
Előadó: Görög László polgármester 
     Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
13./A JBZ-149 frsz-ú, Ford Tranzittípusú gépjármű karosszéria felújítása  
Előadó: Görög László polgármester 
      Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
14./ Nyírgelse 333 hrsz-ú belterületi ingatlan elbirtoklás kezdeményezése  
Előadó: Görög László polgármester 
     Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
15./ Egyebek  

-Angol nyelvtanár óraadóként történő foglalkoztatása a 2015/2016. nevelési, 
ill. oktatási tanévben 
-Debreceni Vízmű Zrt. nyírgelsei ügyfélfogadási rendjének és kijelölt  
helyszínéről tájékoztatás 

 - Panaszlevélről tájékoztatás 
- Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Szilárdhulladék- gazdálkodási társulás 
tanács ülésére delegált személy megválasztása 
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága általi megkeresésről 
tájékoztatás 

 
Görög László polgármester megkérte a Képviselő- testületet, hogy a napirendi 
pontok megtárgyalása előtt a lejárt határidejű határozatok és a legutóbbi ülés óta eltelt 
időszakban végzett feladatokról elkészített beszámolóval kapcsolatosan mindenki 
mondja el véleményét, tegye fel kérdéseit.  
 
Kovács Miklós képviselő kiegészítés képen elmondta, hogy a Képviselő- testület nem 
azért kérte, a Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalását, hogy meg szeretné 
emelni az iparűzési adó mértékét, hanem azért, hogy a magas, egy főre eső adóerő- 
képesség beszámítása miatti hátrányt, hogyan lehet kompenzálni.  
 
Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy az elküldött levélre a válasz 
még nem érkezett meg a Nemzetgazdasági Minisztériumból. 
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Pintye Magdolna képviselő megkérdezte, hogy történt- e valamilyen előre lépés a 
kerékpárút pályázattal kapcsolatban. 
Sárréti Barbara aljegyző válaszában elmondta, hogy a nyírgelsei önkormányzat felé 
nem érkezett semmilyen észrevétel, megkeresés. Azt is elmondta, hogy Nyírbogát 
önkormányzata a gesztor, ők koordinálják a pályázattal kapcsolatos teendőket, 
munkafolyamatokat. 
 
Földesi László alpolgármester elmondta, hogy fel kell venni Nyírbogát 
önkormányzattal a kapcsolatot, érdeklődni kell, hol tartanak a munkafolyamatok, 
segíteni kell a munkájukat, hogy mielőtt megkezdődhessen a kivitelezés.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy információi szerint már kijelölték a 
Bíráló Bizottság tagjait, akik meg fogják keresni a tulajdonosokat a földterületek 
megvásárlásával kapcsolatban.   
 
A polgármester napirend előtti tájékoztatójával kapcsolatban több kérdés, hozzászólás 
nem hangzott el.  
 
A Képviselő- testület az elhangzott kiegészítésekkel egyhangúlag, 6 igen egyhangú 
szavazattal elfogadta, a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, a legutóbbi ülés óta eltelt időszakban végzett feladatokról.  
 
Sorrendben az első napirendi pont tárgyalása következett 
 
1. napirendi pont: Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 
_/2015.(VI.27.) önkormányzati rendelete Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- 
testületének a Közterület használatáról szóló 11/2004.(X.28.) KT számú rendelet 
módosítása 
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy 2015. június 10-i testületi ülésen lett 
módosítva a közterület használatáról szóló rendelet. Az ismételt módosításra azért van 
szükség, mert a megállapított díjszabás magasnak tűnik azon helybeli vállalkozónak, 
aki vasárnaponként helyben árul.Azt is elmondta, véleménye szerint a helybeli alkalmi 
árusok igényeit figyelembe kellene venni, s olyan díjtételeket kellene megállapítani, 
amelyet ki tudnak fizetni, s ezek alapján megállapítani a közterület használati díjakat.  
 
Pintye Magdolna képviselő megkérdezte, hogy a helybeli vállalkozó fizet- e iparűzési 
adót.  
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Sárréti Barbara aljegyző válaszában elmondta, hogy be van jelentkezve, fizet 
iparűzési adót. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Nyírgelse Község Önkormányzat  Képviselő-testületének 
12/2015. (VII.27.) önkormányzati rendelete 

 
a közterület használatáról szóló 11/2004. (X.28.) KT.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.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép: 

 
2. § Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba, 2015. augusztus 1-én hatályát 
veszti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A közterület használatáról szóló 11/2004. (X.28.) KT. rendelet módosításáról szóló 
12/2015. (VII.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
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„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 

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.) 

 
100 Ft/m2/nap 
500 Ft/ 5m2 -ként/hó;                        
500 Ft/ 5m2-ként/nap 
1000 Ft/5m2-ként/hó 

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

 
600 Ft/5m2/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.) 

 
10.000 Ft/nap 
5.000 Ft/nap 
1000 Ft/5m2-ként/nap 
15.000 Ft/5m2-ként/hó 

Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett: 
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2. napirendi pont: 10/2014.(II.19.) BM rendelet szerinti 197 541 azonosítószámú 
pályázathoz kapcsolódó beszámoló 
 
Görög László polgármester előzetes tájékoztatójában elmondta, hogy írásban ki lett 
küldve az előterjesztés. a testületi ülésen megjelent Kóródi András is, a pályázat 
koordinátora, aki szívesen válaszol a pályázattal kapcsolatosan feltett kérdésekre. 
Arról is tájékoztattatást adott, hogy a pályázattal kapcsolatban feljelentés érkezett a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Az eljárás folyamatban van, eredményéről 
tájékoztatni fogja a Képviselő- testületet.  
 
Kóródi András koordinátor  elmondta, hogy ő készítette el a pályázatot, s a 
kivitelezésében is aktívan részt vett. Azt is elmondta, hogy 2-3 éve dolgozik már az 
önkormányzatnak, több pályázatot is készített.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a tavalyi évben Kóródi András készítette 
a tavalyi falunapi pályázatot, a mikrobusz pályázatot, amelyeket meg is nyert az 
önkormányzat. A játszótér MVH felé történő elszámolását is ő koordinálta, zöldnapos 
pályázat elszámolása. Polgárőrség is az általa elkészített pályázatnak köszönhetően 
nyerte meg az autót. Egy pályázati konstrukció nem nyert, a településen térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésére benyújtott pályázat.  
 
Tóth József képviselő elmondta, hogy az egész pályázattal kapcsolatban vannak 
kételyei.Kiemelte, hogy sokallja a Polgármesteri Hivatal külső- és belső felújítására 
fordított 4,5 millió forintot. Elmondta, hogy végig követte az eseményeket, a felújítás 
folyamatát, s véleménye szerint az anyagköltséget kb. 600.000Ft-ból meg lehetett 
volna oldani. megkérdezet, hogy a munkadíj került közel 4 millió forintba.  
 
Kóródi András koordinátor  válaszában elmondta, hogy ha valakinek kételyei 
támadnak afelől, hogy nem reálisak a felhasznált anyaghányadok és azok költségei, 
akkor kifogással lehet élni. Azt is hozzátette, hogy pontosan a Polgármesteri Hivatal 
felújításával kapcsolatban volt szükség költségátcsoportosításra, hogy a betervezett 
belső felújítás helyett a külső felújítást is el lehessen végezni. Azt is elmondta, hogy a 
benyújtott részletes pályázati anyag és a részletes költségvetés dokumentumai is 
megtalálhatóak a Polgármesteri Hivatalban.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy véleménye szerint teljesen felesleges 
beruházás volt a Művelődési Ház központi fűtésrendszerének a kialakítása. Felvetését 
azzal indokolta, hogy a Művelődési Ház nincs kihasználva, s csak azért fűteni minden 
nap, hogy ne fagyjon el a rendszer felesleges tűzifa pocsékolás. Szerinte másra is 
lehetett volna költeni az arra szánt összeget. Azt is elmondta, hogy az állam azon 
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önkormányzatokat jutalmazta, amelyek nem vettek részt adósságkonszolidációban, s 
akkor nem érti, hogy miért kellett pályázatot benyújtani, miért kellett koordinátort 
alkalmazni. Azt is elmondta, hogy a Képviselő- testület arról lett tájékoztatva, hogy az 
Orvosi Rendelő felújítása is részben ebből az összegből lett megvalósítva. Azt is 
sérelmezte, hogy mindegyik felújítást egy vállalkozó nyerte el, s a munkákat kiadta 
alvállalkozóknak.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy az előző Képviselő- testület döntött arról, 
hogy a 20 millió forint összeget mire kívánja elkölteni. A beruházások megvalósultak, 
véleménye szerint arról már kár vitatkozni. Azt is elmondta, hogy szerencsés 
helyzetben van az önkormányzat abból a szempontból, hogy alkalmaz műszaki 
szakembert, aki ár- érték arányban meg tudja állapítani, hogy valósak-e a felszámított 
költségek.   
 
Görög László polgármester elmondta, hogy célirányosan meg volt határozva, hogy a 
20 millió forintot mire költheti az önkormányzat.  
 
Pintye Magdolna képviselő elmondta, tagja volt az előző Képviselő- testületnek is, ő 
is emlékszik rá, hogy célirányosan meg volt határozva mire lehet elkölteni a 20 millió 
forintot. Azt is elmondta, hogy arra nem emlékszik, hogy a Művelődési Ház 
fűtéskorszerűsítése szerepelt volna a pályázatban, a temető felújítása volt beleépítve. 
 
Kóródi András koordinátor  válaszában elmondta, hogy valóban a temető felújítása 
lett betervezve a pályázatba, de azt nem engedélyezték. Azt is elmondta, hogy 
ténylegesen alanyi jogon járt a 20 millió forint az önkormányzatnak, de azt pályázat 
beadásához kötötte, s annak az elkészítésével az előző Képviselő- testület őt bízta meg. 
arról is tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy valóban történt változtatás a beadott 
pályázati konstrukcióhoz képest, mert a Magyar Államkincstár véleményezése szerint 
a temető és a Ravatalozó felújítása nem volt támogatható. Az Orvosi Rendelő 
felújítása szóba sem jöhetett, mert azt a BM rendelet kizárta, az saját forrásból történt. 
Azt is elmondta, hogy a vállalkozónak joga volt ahhoz, hogy alvállalkozókat 
alkalmazzon, a BM rendelet ezt nem tiltotta.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy tiszteletben tartja az előző testület döntését, 
de véleménye szerint a Művelődési Házban a fűtés korszerűsítés helyett nyílászáró 
cserét, vagy tetőcserét kellett volna végrehajtani.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a Művelődési Házban azért volt szükség 
a központi fűtésrendszer kiépítésére, mert nagyon magas volt a gázszámla.                             
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A gyógyszertár, teleház, takarékszövetkezet, gyermekjóléti szolgálat, házi 
segítségnyújtás munkatársai is ott vannak, s ezért gazdaságosabb, ha fával fűtenek.  
 
Kóródi András koordinátor  elmondta, hogy véleménye szerint a Művelődési Ház 
felújítása maga olyan horderejű összeggel bírt volna, hogy a 20 millió forintból, lehet, 
hogy meg sem lehetett volna valósítani. Azt is elmondta, hogy az előző Képviselő- 
testületnek az volt a célja, hogy inkább több épületetpróbáljon meg korszerűsíteni 
kevesebb összegből, mint egyet, erről testületi döntés is született, amely a beadott 
pályázati anyag részét képezte. 
 
Földesi László alpolgármester elmondta, hogy az előző testület döntését el kell 
fogadni, ezen változtatni már nem lehet. Kiegészítésképpen hozzátette, ha az előző 
választási ciklusban testületi tag lett volna, ő sem támogatta volna a Művelődési Ház 
fűtéskorszerűsítését.  
 
Pintye Magdolna képviselőelmondta, hogy nem emlékszik a Művelődési Ház 
korszerűsítésére. Azt is elmondta, hogy pozitív előrelépésnek tartja, hogy május óta, 
amióta aljegyző dolgozik a településen minden árajánlatról tud a Képviselő- testület, s 
dönteni tud benne. Azt is elmondta, hogy arról sem volt tudomása, hogy külsős embert 
fog alkalmazni az önkormányzat, aki majd elkészíti a pályázatot, s koordinálja. 
 
Kóródi András koordinátor  válaszában elmondta, hogy neki érvényes szerződése 
van az önkormányzat, az előző Képviselő- testület bízta meg a pályázatok 
elvégzésével sikerdíj fejében.   
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy neki sem volt arról tudomása, hogy külsős 
pályázatírót alkalmaz az önkormányzat. 
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a következő testületi ülésre Barna József 
műszaki tanácsadó el készítheti az ár- értékarány számítást. 
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy véleménye szerint ez jelenleg felesleges, 
mert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozást folytat a pályázattal kapcsolatban, s 
annak az eredményét meg kellene várni, nem érdemes vizsgálódni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
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NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
51/2015.(VII.22.) HATÁROZATA 

 
10/2014.(II.19.) BM rendelet szerinti 197 541 azonosítószámú pályázathoz 

kapcsolódó beszámolóról 
 

A Képviselő- testület 
 

1./ A 10/2014.(II.19.) BM rendelet szerinti 197 541 azonosítószámú 
pályázathoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámolót tudomásul veszi. A 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal általi eljárás eredményéről tájékoztatást kér.  
 
Határid ő: 2015. július 31. 
Felelős: Görög László polgármester 
  Sárréti Barbara aljegyző 

 
Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett:  
 
Kóródi András koordinátor elhagyta az üléstermet.  
 
3. napirendi pont: A Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda 2014/2015. nevelési év szakmai 
beszámolójának, 2015/2016. nevelési év felkészülési feladatairól szóló tájékoztatója 
 
Szucsányi Annamária óvodavezető előzetes tájékoztatójában elmondta, hogy a jövő 
évi gyermeklétszám 29 főre emelkedett, mert két gyerek beiratkozott. 
 
Pintye Magdolna képviselő elmondta, hogy elolvasta a beszámolót, elég részletesnek 
tartja. Megkérdezte, hogy a délutáni foglakozások mely időpontban lennének 
megvalósítva.  
 
Szucsányi Annamária óvodavezető válaszában elmondta, hogy a baba mama 
programot 1630-1700 óra közötti időpontban szeretné megvalósítani az óvodás gyerekek 
részére.  
 
Pintye Magdolna képviselő megkérdezte, hogy hány fő 2,5 éves gyerek van beíratva 
az óvodába. 
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Szucsányi Annamária óvodavezető válaszában elmondta 8 fő.  
 
Pintye Magdolna képviselő kérte, hogy az Oktatási Hivatal által elvégzett vizsgálat 
jegyzőkönyvét az önkormányzat terjessze a Képviselő- testület elé.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy egyet ért ezzel a felvetéssel. Azt is 
elmondta, hogy az Oktatási Hivatal által feltárt eszközhiányról a Képviselő- 
testületnek nem volt tudomása.  
 
Szucsányi Annamária óvodavezető elmondta, hogy jelezte az Oktatási Hivatal felé, 
hogy a nyírgelsei óvodába kevés gyerek jár, 2 főből áll a tantestület, nincsen szükség 
ezekre az eszközökre, de azt írták vissza, hogy meg kell oldani, mert törvény írja elő.   
 
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 
52/2015.(VII.22.)HATÁROZATA 

 
NyírgelseiNyitnikékÓvoda 2014/2015. nevelésiévszakmaibeszámolójáról, 

2015/2016. nevelésiévfelkészülésifeladatairólszólótájékoztatásról 
 

 
A Képviselő-testület: 
 

1./ NyírgelseiNyitnikékÓvoda 2014/2015. nevelésiévszakmaibeszámolóját,  
           2015/2016. nevelésiévfelkészülésifeladatairólszólótájékoztatástelfogadja. 
 
           2. A NyírgelseiNyitnikékÓvodában a 2015/2016. nevelésiévetkétcsoporttal 
engedélyezi. 
 

Határid ő: 2015. július 31. 
Felelős: Görög László polgármester 

                Sárréti Barbara aljegyző 
 
Sorrendben a negyedik napirendi pont tárgyalása következett 
 
4. napirendi pont: A Szent György Idősek Otthona 2014. évi szakmai 
tevékenységéről szóló beszámoló 
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Baboss Csilla intézményvezetőkiegészítő tájékoztatójábanelmondta, hogy az 
intézményben nagyon sok a demens lakó, akik speciális ellátásra, gondozásra 
szorulnak, nekik már nem tudnak programokat szervezni. Azt is elmondta, hogy az 
intézményben nem rég volt átfogó ellenőrzés, mindent rendben találtak, de az erről 
készült jegyzőkönyv még nem érkezett meg. Azt is elmondta, az intézmény 
eszközállományt, bútorzatát fel kellene újítani, mert az évek alatt mát elhasználódtak. 
Kiegészítés képen hozzátette, hogy a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az a lakó, 
akinek magas a nyugdíja megfizesse a teljes összegű intézményi térítési díjat, nem 
csak a nyugdíja 80%-át használja fel erre a célra. Ezt külön megállapodásban kell 
rögzíteni, s így több bevételhez jut az intézmény.  
 
Pintye Magdolna képviselő megkérdezte, hogy hány fő közmunkás dolgozik az 
intézményben.  
 
BabossCilla intézményvezető elmondta, hogy 1 fő közmunkást biztosít az 
önkormányzat, a többi dolgozó szakképzettnek számít.  
 
Pintye Magdolna képviselő elmondta, hogy szomorúan olvasta a beszámolóban, hogy 
az intézményben sok a demens lakó. Régebben az idősek sokkal aktívabbak voltak, 
jártak rendezvényekbe, iskolába óvodába, előadásokat tartottak.  
 
Szabóné Nagy Csilla mentálhigiénés elmondta, hogy 80 év feletti az átlagéletkor az 
intézményben, már kevésbé lehet őket motiválni, hogy részt vegyenek a 
foglakozásokon. Van 2-3 fő, aki aktívan segít, bevonható a feladatokba, a többiek 
inkább csak figyelnek, beszélgetnek.  
 
Pintye Magdolna képviselő kérte, hogy a vizsgálati eredmény jegyzőkönyvét 
ismertessék a Képviselő- testülettel.  
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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 
53/2015.(VII.22.)HATÁROZATA 

 
SzentGyörgyIdősekOtthona 2014. éviszakmaitevékenységérőlszólóbeszámolóról 

A Képviselő-testület: 
 

1 A Szent György Idősek Otthona 2014. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
 

Határid ő: 2015. július 31. 
Felelős: Görög László polgármester 

                Sárréti Barbara aljegyző 
 
Sorrendben az ötödik napirendi pont tárgyalása következett 
 

5. napirendi pont: A Védőnői Szolgálat 2014. évi szakmai beszámolója 
 

Szabóné Nagy Csilla védőnő elmondta, hogy a tanácsadó teremben linóleummal van 
burkolva a padlózat, amely megrongálódott, balesetveszélyes. Kérte, hogy amennyiben 
lehetséges ennek a karbantartását végezzék el. Arról is tájékoztatta a képviselő- 
testületet, hogy Nyírgelse kis település, ezért ő látja el a területi- és az iskola 
egészségügyi védőnői feladatokat is. Elmondta, hogy nem szoktak súlyos problémák 
előfordulni, amelyeket a háziorvossal együtt ne tudnának megoldani. 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
54/2015.(VII.22.)HATÁROZATA 

 

A VédőnőiSzolgálat 2014. éviszakmaibeszámolójáról 
 

A Képviselő-testület: 
 

1.A Védőnői Szolgálat 2014. évi szakmai beszámolóját elfogadja.  
 

Határid ő: 2015. július 31. 
Felelős: Görög László polgármester 

                Sárréti Barbara aljegyző 
 
Sorrendben a hatodik napirendi pont tárgyalása következett: 
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6. napirendi pont: A Nyírgelsei Teleház 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolója 
 
Görög László polgármester elmondta, mivel Papik Krisztián a Teleház vezetője nem 
érkezett meg a napirendi pont megtárgyalásáig, ezért a Képviselő- testület a soron 
következő testületi ülésén ismételten tűzze napirendi pontra a Teleház beszámolójának 
megtárgyalását.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
55/2015.(VII.22.) HATÁROZATA 

 
A NyírgelseiTeleház 2014. éviszakmaitevékenységérőlszólóbeszámolóról 

 
A Képviselő- testület 
 
 1./ döntöttarról, hogyazadottnapirendipontotnemtárgyalja, a vezetői 
feldatokkalmegbízottPapikKrisztiántávolmaradásamiatt. 
 

2./ felkériGörögLászlópolgármestert, hogy a soronkövetkezőtestületiülésen a 
napirendipontotelőterjeszteniszíveskedjen. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 
Felelős:GörögLászlópolgármester 
  Sárréti Barbara aljegyző 
 

Sorrendben a hetediknapirendiponttárgyalásakövetkezett. 
 
7. napirendipont:NyírgelseKözségÖnkormányzat 2014. 
évigyermekvédelmiésgyermekjólétifeladatainakellátásárólszólóátfogóértékelése 
 
VinczeZoltánnégyermekjólétiszolgálatvezetőjeelmondta, hogy 2014. novembere óta 
hogy heti egy napon látja el Nyírgelsén a gyermekjóléti feladatokat. Azt is elmondta, 
hogy az ügyfelekkel jó a kapcsolata, már megszokták azt is, hogy mikor kereshetik fel 
a településen. A családsegítő szolgálat feladatait is ellátja ezeken a napokon.  Arról is 
tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy jó a kapcsolata a családokkal, megfogadják a 
tanácsait, együttműködőek.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy tapasztalatai szerint a településen jól 
működik a család- és gyermekjóléti szolgálat ellátása. Hozzá panasz, vagy kifogás 
nem érkezett.  
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Vincze Zoltánné gyermekjóléti szolgálat vezetője elmondta, hogy próbál 
alkalmazkodni a családok igényeihez. telefonon is tudnak időpontot egyeztetni, hogy 
mikor tudja őket felkeresni, akár hétvégén is.  
 
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 

56/2015. (VII. 22.) HATÁROZATA 
 

Nyírgelse Község Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről  

 
 
A Képviselő-testület: 
 
1./ A gyermekek védelméről szóló és a gyámügyi igazgatásról szóló többször 

módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglalt jogkörében 
eljárva a 2014. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó 
értékeléstelfogadja. 

2./ Megbízza Nyírgelse Község aljegyzőjét, hogy a Nyírgelse Község Önkormányzat  
2014. évi  gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
átfogó értékelést küldje meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatali Osztály részére. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős:   Görög László Zsolt polgármester 

Sárréti Barbara aljegyző 
 
Sorrendben a nyolcadik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
8. napirendi pont: Nyírgelsei Sport Club támogatási kérelme 
 
Görög László polgármester elmondta, mivel Papik Krisztián a Sport Club vezetője 
nem jelent meg a testületi ülésen, ezért a Képviselő- testület a soron következő 
testületi ülésén ismételten tűzze napirendi pontra a Nyírgelsei Sport Club támogatási 
kérelmének megtárgyalását.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
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NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
57/2015.(VII.22.) HATÁROZATA 

 
A Nyírgelsei Sport Club támogatásáról 

 
A Képviselő- testület 
 
 1./ döntöttarról, hogyazadottnapirendipontotnemtárgyaljaazegyesület 
elnökének, papikKrisztiántávolmaradásamiatt. 
 

2./ felkériGörögLászlópolgármestert, hogy a soronkövetkezőtestületiülésen a 
napirendipontotelőterjeszteniszíveskedjen. 
 

Határid ő: 2015. szeptember 
Felelős:GörögLászlópolgármester 
  Sárréti Barbara aljegyző 
 
 

Sorrendben a kilencedik napirendi pont tárgyalása következett: 
 
9. napirendi pont: A Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda óvodavezetői pályázat 
eredményének és az óvodavezetői feladatok ellátása 
 

Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a kiírt óvodavezetői pályázati felhívásra 
senki sem adta be a pályázatát. Arról is tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy 
Szucsányi Annamária jelenlegi megbízott óvodavezető jól látja el a feladatait, a 
gyereklétszám is növekedő tendenciát mutat. Azt is elmondta, hogy a jelenlegi 29 fő 
gyereklétszám mellett, ha minden gyerek napi óvodai ellátása meghaladja a 8 órát, 
akkor az állami finanszírozás lehetővé teszi, hogy plusz egy fő óvónőt 
óvodavezetőként alkalmazni tudjon az önkormányzat. Javaslom pályázati felhívás 
közzétételét, s annak a lefolytatásáig, lezárásáig lássa el továbbra is Szucsányi 
Annamária a vezetői feladatokat.    
 

Zoltai László képviselő megkérdezte, hogy Szucsányi Annamária beiratkozott- e az 
iskolába, amit előzetesen vállalt, hogy elláthassa a vezetői feladatokat.  
 
Szucsányi Annamária óvodavezető elmondta, hogy 2013. január 01. napjától látja el 
az óvodavezetői feladatokat. Tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy minden nap 
reggel 7 órától délután 17 óráig tartózkodik az óvodában, végzi a vezetői és az óvónői 
feladatokat. Munkaidő után, otthon is folytatja a munkáját, internetes tanfolyamra járt,  
s ezt már így nem tudja tovább folytatni, mert csak 2 óvónő dolgozik az óvodában. 
Sok az adminisztrációs munka, nagyon sok törvényi előírásnak és követelménynek 
kell megfelelni, s egyedül ezeket a feladatokat nem tudja elvégezni, mert akkor nem 
tud a gyerekekkel foglakozni.  
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy 2 óvodai csoport esetén nincs függetlenített 
vezető. A vezetőnek a csoportban is el kell látni a feladatait a vezetői feladatok mellett.  
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Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy egy évvel ezelőtt nem erről volt szó. 
Szucsányi Annamária vállalta, hogy beiratkozik a közoktatás nevelői szakra, elvégzi 
az iskolát, ezért is bízta meg a Képviselő- testület továbbra is a vezetői feladatok 
ellátásával. Azt is elmondta, hogy a gyereklétszám alakulásával kapcsolatban is 
vannak kételyei. Ha most fel lenne véve egy harmadik óvónő az óvodába, - mert a 
jelenlegi gyermeklétszám ezt lehetővé teszi- s a gyerekek létszáma, vagy napközbeni 
ellátása nem úgy alakul, akkor az önkormányzatnak ki kell saját forrásból egészítenie 
az óvónő bérét, s a normatív támogatást is lehet, hogy vissza kell fizetni. Ha mégis 
lecsökkenne a gyereklétszám, akkor annak is fennáll a lehetősége, hogy 1 fő óvónőt el 
kell bocsátani.  
 

Földesi László alpolgármester elmondta, hogy tiszteletben kell tartani Szucsányi 
Annamária döntését, újra ki kell írni a pályázatot.  
 

Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy a pályázati felhívás ne csak a kötelező 
internetes portálon jelenjen meg, hanem a Kelet- Magyarországban és a Hajdú- Bihari 
naplóban is, hátha így lenne jelentkező. 
 

Görög László polgármester elmondta, hogy meg fog jelenni újra a pályázati felhívás, 
s a Képviselő- testület bízza meg Szucsányi Annamáriát továbbra is a vezetői 
feladatok ellátásával. 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el:  
 

A Képviselő- testület 4 igen, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

    NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

58/2015. (VII.22.) HATÁROZATA 
 

Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda  óvodavezetői pályázat eredményéről                              
és óvodavezetői feladatok ellátásáról 

 
A Képviselő-testület: 
 

1.A Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda óvodavezetői pályázati felhívás eredménytelensége 
miatt újabb pályázati felhívás közzétételével és a pályázati eljárás lefolytatásával 
megbízza Sárréti Barbara aljegyzőt. 
 

2.Az óvodavezetői feladatok ellátására Szucsányi Annamária óvodavezetői megbízását 
a pályázati eljárás lefolytatásig, legfeljebb 2015. október 31-ig meghosszabbítja. 
 

3.Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert a megbízott óvodavezető 
megbízásával kapcsolatos dokumentumok elkészítésével. 
 

Határid ő: 2015. 07. 31. 
Felelős: Görög László polgármester 

Sorrendben a tízedik napirendi pont tárgyalása következett.  
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10. napirendi pont: Az Orvosi Rendelő tetőszerkezet felújítására vonatkozó 
pályázatok elbírálása  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy továbbra is fenntartja azon véleményét, 
hogy felesleges pénzkidobásban tartja a tetőszerkezet felújítását, mert a orvosi rendelő 
épülete teljes felújításra szorul. Azt is elmondta, hogy továbbra is továbbra is azt 
támogatja, hogy a beázást úgy kell megszüntetni, hogy a palákat kell kicserélni. Ha 
lesz pályázati kiírás az orvosi rendelő felújítására, akkor kell a teljes tetőszerkezetet 
átalakítani, újrafedni.  
 
Tóth József képviselő elmondta, hogy ő festette a lakást, s tényleg nagyon sok helyen 
beázik, s ezért támogatja a tetőszerkezet felújítását.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy az a probléma, nem csak egy- két helyen 
csepeg be az eső, hanem szinte az egész épület ázik, s jelentős károkat okoz a 
bezúduló esővíz. Eláznak a falak, tönkremehetnek a bútorok, rongálódhatnak az 
elektromos vezetékek is. Az anyagi kártérítést is vállalnia kellesz valakinek. Erre már 
az a doktornő is felhívta a Képviselő- testület figyelmét, akkor, amikor a beázásról 
tájékoztatást adott.   
 
Zoltai László képviselő elmondta, hogy ő sem támogatja az orvosi rendelő 
tetőszerkezetének a felújítását, véleménye szerint is felesleges pénzkidobás. Azt 
javasolta, hogy más módon próbálják meg kijavítani a beázásokat, nem a teljes 
tetőszerkezet átfedésével.  
 
Tóth József képviselő megkérdezte, hogy eddig milyen nagyságrendű összeg lett 
költve az orvosi rendelő felújítására. Azt is hozzátette, ha a tetőszerkezet felújítására 
szánt összeg feleslegespénzkidobás, akkor a korábban elvégzett munkákra fordított 
összeg is felesleges pénzkidobás volt.  
 
Földesi László alpolgármester reagálásában elmondta, hogy az most nem képezi 
tárgyát a napirendi pont tárgyalásának, hogy előzetesen milyen nagyságrendű összeg 
lett költve az orvosi rendelő felújítására, ezzel nem kell foglalkozni. Kiegészítés képen 
hozzátette, hogy előzetesen arról döntött a Képviselő- testület, hogy elvégzi az orvosi 
rendelő tetőszerkezetének a felújítását. Beérkeztek az árajánlatok, döntést kell hozni, 
most már nem lehet visszalépni. Azt is elmondta, hogy az kiszámíthatatlan mikor írnak 
ki újra pályázatot az orvosi rendelő felújítására, lehet, hogy csak évek múlva, addig 
nem ázhat a teljes épület.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy előzetesen úgy döntött a Képviselő- 
testület, hogy felújítja az orvosi rendelő tetőszerkezetét, a meghozott határozatot végre 
kell hajtani.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy van három árajánlat, lehet döntést hozni.  
 
Zoltai László képviselő elmondta, hogy az egyik vállalkozót ő ajánlotta.  
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Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy véleménye szerint a legkedvezőbb árajánlat 
tevőt kellene megbízni a felújítás elvégzésével.  
 
Földesi László alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint az árajánlatok több 
dologra nem térne ki, felmerülhetnek még egyéb hibák is, amelyeket ki kell javítani. 
Azt javasolja, hogy a vállalkozói szerződést úgy kell megírni, hogy az árajánlatban 
megadott összegtől ne lehessen eltérni, minden költséget abból kell finanszírozni.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a felvetett javaslatot a szerződés 
megkötésekor figyelembe fogják venni. Javasolta, hogy a legolcsóbb árajánlat tevőt 
bízzák meg a felújítás elvégzésével. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület 4 igen, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta.  
 
 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
59/2015.(VII.22.) HATÁROZATA 

 
Az Orvosi Rendelő tetőszerkezetesének felújításáról 

 
 
A Képviselő- testület  
 

1./ Az Orvosi Rendelő tető-felújítási munkálataira Polír- Beton Kft. (2724 
Újlengyel Határ út 12). árajánlatát fogadja el bruttó 1.387.348.- Ft összegben.  
 
2./ A tetőfedési feladatok elvégzésének határidejét 2015. szeptember 30-i 
időpontban határozza meg.  
 
3./ Megbízza Sárréti Barbara aljegyzőt a vállalkozói szerződés elkészítésével, 
Görög László polgármestert a vállalkozói szerződés aláírásával. 
 
Határid ő: 2015. július 31. 
Felelős: Görög László polgármester 
          Sárréti Barbara aljegyző 

 
Sorrendben a tizenegyedik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
11. napirendi pont: Nyírgelse község közigazgatási területén található közkifolyók 
mérőórával történő ellátása 
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Görög László polgármester elmondta, hogy azért kérték az árajánlatot, mert sokan 
hordják a közkifolyókról a vizet, s szerették volna látni azt, hogy ténylegesen mennyi a 
vízfogyasztás, de a mérőóra aknájának a kialakítása és a szerelési munkálatok igen 
költségesek.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy nem támogatja a mérőórák felszerelését, 
mert nagyon sokba kerülnek. Elmondta, hogy le kell csökkenteni a közkifolyók 
vízkibocsátását. 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy többen megkeresték abban az ügyben, 
hogy  a szalmadi temetőnél le van szűkítve a közkifolyó vízkibocsátása, s nem tudják 
locsolni a sírokat. Kérték, amennyiben lehetséges nyissák vissza a közkifolyót.  
 
Pintye Magdolna képviselő elmondta, hogy már többen megkeresték, abban az 
ügyben, hogy a köztemetőben nem e lehetne létesíteni egy új közkifolyót, mert a 
másik kút nagyon messze van, nem tudják öntözni az idősek a sírokat.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy fel fogja venni a Szolgáltatóval a 
kapcsolatot, hogy kivitelezhető-e az új közkifolyó kialakítása. A szalamdi temetőnél is 
fel fogja oldatni a szűkítést, hogy lehessen öntözni a sírokat. A közkifolyóknál a 
mérőórák felszerelését nem javasolja.  
 
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 
60/2015.(VII.22.) HATÁROZATA 

 
A közkifolyók mérőórával történő ellátásáról 

 
 

A Képviselő- testület 
 

1./ A közkifolyók aknáinak mérőhely szerelvényezés kialakítását nem kéri. 
 

2./ Felkéri Görög László polgármestert, hogy keresse meg a Szolgáltatót 
(Debreceni Vízmű Zrt. 4025 Debrecen Hatvan u. 12-14.) a szalmadi temetőnél 
lévő közkifolyó vízkorlátozás megszüntetése, valamint árajánlat kérésére, 
amely a nyírgelsei köztemetőben létesítendő új közkifolyó létesítésére 
irányulna.  
 
4./ Felkéri Görög László polgármestert, hogy a Képviselő- testület döntéséről a 
Debreceni Vízmű Zrt-t tájékoztatni szíveskedjen. 
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Határid ő: 2015. július 31. 
Felelős: Görög László polgármester 

 
Sorrendben a tizenkettedik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
12. napirendi pont:Nyír- Flop Kft. általi megkeresésről, a közszolgáltatásból eredő 
nyitott számlák rendezése 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a Nyír- Flop Kft. azzal kapcsolatban 
kereste meg a Képviselő- testületet, hogy a lakosság által régen be nem fizetett 
számlák kiegyenlítéséről gondoskodjon. Jelenleg a Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás szállítja a szemetet a településen, s a lakossági tartozást ők nem vállalták át a 
régi szolgáltatótól. Azt is elmondta, hogy ez az ügy már hónapok óta húzódik, mert a 
Nyír- Flop kft. pontatlan kimutatásokat küldött az önkormányzat részére.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, nem érti, hogy a lakosság által felhalmozott 
tartozást miért az önkormányzatnak kellene kifizetni, miért nem hajtotta be a 
Szolgáltató.  
 
Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy olyan egyénekről van szó, 
akiknek nincs letiltható jövedelme. A Nyír- Flop Kft. egy összegben kéri a 
felhalmozott tartozások kiegyenlítését.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a Nyír- Flop Kft. és az önkormányzat által 
2012. előtt megkötött szerződések tartalmazzák azt, ha az önkormányzat adók módjára 
történő behajtással nem tudja behajtani a tartozást, akkor a lakossági tartozást a kötött 
felhasználású normatív támogatásból megfizeti.  
 
Kovács Miklós képviselő megkérdezte, hogy végig lett-e vezetve az adók módjára 
történő behajtás ezektől a lakosoktól. Azt is megkérdezte, hogy az ingatlanra rá lehet- 
e terheltetni a tartozást. 
 
Sárréti Barbara aljegyző válaszában elmondta, hogy ennek utána fog nézni, s újra 
meg fogják vizsgálni annak a lehetőségét, hogy kitől lehet behajtani a tartozást.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy az tartozás ingatlanra történő való 
ráterheltetését a Szolgáltatónak kellene kezdeményeznie és nem az önkormányzatnak.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy fel fogja venni a Szolgáltatóval a 
kapcsolatot, s tájékoztatni fogja arról, hogy az önkormányzat egy összegben nem fizeti 
ki a tartozást, újra megkísérli az adók módjára történő behajtást, s ennek az 
eredményéről értesíti.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:   

    NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
61/2015.(VII.22.) HATÁROZATA 

 
Nyír-Flop Kft. általi megkeresésről, 

a közszolgáltatásból eredő nyitott számlák rendezezése érdekében 
 

A Képviselő-testület: 
 
1.Megtárgyalta az engedményezési szerződést tartalmazó megkeresést és mivel az 
önkormányzat nem rendelkezik szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos feladathoz 
kötött állami támogatással, így az engedményezési szerződés aláírását elutasítja. 
 
2.Felkéri Sárréti Barbara aljegyzőt, hogy adók módjára történő behajtás 
kezdeményezéséről intézkedni, és annak eredményéről a közszolgáltatót tájékoztatni 
szíveskedjen. 
 
3. Felkéri Görög László Zsolt polgármester, hogy tájékoztassa a Képviselő-testület 
döntéséről a közszolgáltatót. 
  
 

Határid ő: 2015. július 31. 
Felelős: Görög László polgármester 

                Sárréti Barbara aljegyző 
 
Sorrendben a tizenharmadik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
13. napirendi pont: JBZ-149 frsz-ú, Ford Tranzit típusú gépjármű karosszéria 
felújítása 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a gépjármű karosszériája nagyon rossz 
állapotban van, felújításra szorul. 
 
Zoltai László képviselő megkérdezte, hogy jelenleg mennyit ér az autó, s mennyibe 
kerülne a felújítása.  
 
Földesi László alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint több helyről 
árajánlatot kell kérni, s azután a Képviselő- testület eldönti, hogy érdemes- e az autót 
felújítani.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
62/2015.(VII.22.) HATÁROZATA 

 
Nyírgelse Község Önkormányzat tulajdonában lévő JBZ-149 frsz-ú Ford Tranzit 

típusú gépjármű felújításáról 
 
A Képviselő- testület 
 

1./ Megbízza Görög László polgármestert, hogy a JBZ-149 frsz-ú,                    
Ford Tranzit típusú gépjármű karosszéria felújítására vonatkozó                              
3 árajánlat bekéréséről gondoskodni szíveskedjen. 
 
2./ Megkéri Görög László polgármestert, hogy a soron következő testületi 
ülésen a gépjármű karosszéria felújítására vonatkozó 3 árajánlatot benyújtani 
szíveskedjen. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 09. 
Felelős: Görög László polgármester 
 

 
Sorrendben a tizennegyedik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
14. napirendi pont: Nyírgelse 333 hrsz-ú belterületi ingatlan elbirtoklás 
kezdeményezése 
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy hagyatéki ügyben adó- értékbizonyítványt 
kértek, s akkor derült ki, hogy a 333 hrsz-ú ingatlan jelenleg a nyírgelsei általános 
iskola bitumenes pályájának egy része, de nincs az önkormányzat tulajdonában. Azt is 
elmondta, hogy utána jártak, s régen 1986-ban az általános iskolának lett adva a 
terület, de ez a földhivatali nyilvántartásba nem lett bejegyezve. Arról is tájékoztatta a 
Képviselő- testületet, hogy az önkormányzat elbirtoklási keresetet nyújthat be a 
bírósághoz, mivel már több mint 15 éve használja a területet.  
Pintye Magdolna képviselő elmondta, hogy volt már máskor is ilyen eset, akkor is le 
kellett folytatni az elbirtoklási eljárást.   
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a fellelhető dokumentumok alapján az 
elbirtoklási eljárást el fogják indítani.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
a Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
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    NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
63/2015.(VII.22.) HATÁROZATA 

 
A Képviselő-testület: 
 
1.Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármester és Sárréti Barbara aljegyzőt, hogy 
vizsgálja meg, hogy fennállnak-e az elbirtoklás feltételei a Nyírgelse 333 hrsz-ú 
ingatlan esetében. 
 
2. Amennyiben megállapításra kerül az elbirtoklás lehetősége, a Nyírgelse 333 hrsz-ú 
ingatlan, jelenleg a Nyírgelsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola  területét képező 
ingatlan elbirtoklására bírósági keresettel él. 
 
3.Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármester és Sárréti Barbara aljegyzőt                                   
a keresetlevél benyújtásához szükséges nyilatkozatokat és bizonyítékok beszerzésére, 
egyeztető eljárások lefolytatására. 
 

Határid ő: 2015. augusztus 31. 
Felelős:     Görög László Zsolt polgármester 

                   Sárréti Barbara aljegyző 
 
Sorrendben a tizenötödik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
15. napirendi pont: Egyebek  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy volt egy egyeztető tárgyalás az 
iskolában, hogyan lehetne színvonalasabbá tenni az oktatást, ezért szeretnék 
fokozatosan bevezetni az angol nyelvoktatást.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a településen az iskolában folyamatosan 
csökken a gyereklétszám, ezért kell valamit kitalálni annak érdekében, hogy ide 
jöjjenek a gyerekek. Véleménye szerint kezdetnek ez egy jó lehetőség lenne. 
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy támogatja a javaslatot, oktassák a 
gyerekeknek az angolt, de ehhez toborozni kell megfelelő gyereklétszámot is, hogy 
minél több gyerek igénybe vegye a szolgáltatást.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
 
a Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
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KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
64/2015.(VII.22.) HATÁROZATA 

 

Vanyóné Kecskés Éva Andrea pedagógus megbízatása 
 

A Képviselő- testület 
 

1./ Megbízza Vanyóné Kecskés Éva Andrea pedagógust a 2015/2016-os nevelési és 
tanítási évben az angol nyelvtanári feladatok ellátására.  
Nyírgelse önkormányzat vállalja a pedagógus utaztatását. (Nyíradony- Nyírgelse oda- 
vissza kb. 60 km)  
 

2./ Az oktatás heti egy alkalommal egy iskolai (60 perc; 1430-1530), és egy óvodai (45 
perc; 1540-1610) csoport oktatására irányulna 30.000.- Ft/hó megbízási díj ellenében. 
 

3./ Felhatalmazza Görög László polgármestert a megbízási szerződés elkészítésére. 
 

Határid ő: 2015. július 31. 
Felelős: Görög László polgármester 
      Sárréti Barbara aljegyző 
 

Görög László polgármester elmondta, hogy a Debreceni Vízmű Zrt., kérte, hogy a 
Képviselő- testület hozzon határozatot arról, hogy hol tud részükre olyan helyet 
biztosítani, ahol tudnak az ügyfelekkel foglakozni. A Művelődési Házban a Teleház 
helyiséget javasolta.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
65/2015.(VII.22.) HATÁROZATA 

 

a DebreceniVízműZrt. nyírgelseiügyfélfogadásihelyérőlésidejéről 
 

A Képviselő-testület: 
 

1./ Elfogadja Görög László polgármester által javasolt ügyfélfogadási időt és 
helyet az alábbiak szerint: időpontja:  minden hónap első és utolsó keddje 1230-
1430, helyszíne: Művelődési Ház 4362 Nyírgelse Kossuth u. 1. 

 

2./ Megbízza Görög László Zsolt polgármester, hogy a képviselő-testület 
döntéséről a szolgáltatót tájékoztatni szíveskedjen. 
 

Határid ő. 2015. július 31. 
Felelős: Görög László Zsolt polgármester 

Görög László polgármester elmondta, hogy a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei 
Szilárdhulladék- gazdálkodási Társulás kérte a Képviselő- testület határozatát, hogy a 
társulás üléseire, delegáljon egy személyt, aki képviseli a települést, s nevezze meg 
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annak a helyettesét is. Javaslata delegált személy a polgármester, helyettese az 
alpolgármester.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
66/2015.(VII.22.)HATÁROZATA 

 
delegált személy és állandó helyettes személyének megválasztásáról 

 

A Képviselő- testület 
 

1./  Szabolcs- Szatmár- Bereg- Megyei Szilárdhulladék- gazdálkodási Társulás 
Társulási Tanácsüléseire Nyírgelse polgármestertét, Görög Lászlót Zsoltot 
delegálja. 
 

2./ Görög László polgármester akadályoztatása esetén Földesi László 
alpolgármester testületi tagot delegálja a társulási tanács üléseire az 
önkormányzat érdekeinek képviseletére, döntéshozatali eljárás során teljes körű 
felhatalmazással. 
 
 

Határid ő. 2015. július 31. 
Felelős: Görög László Zsolt polgármester 

 
 
Görög László polgármester kérte, hogy a Képviselő- testület a Teleház működésével 
kapcsolatosan érkezett panaszlevél megtárgyalását a soron következő testületi ülésen 
tárgyalja meg, mivel Papik Krisztián a Teleház vezetője nincs jelen. 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  
 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
67/2015.(VII.22.) HATÁROZATA 
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A panaszlevéltájékoztatásárólA Képviselő- testület 
 

1./ döntöttarról, hogy a 
Teleházműködésévelkapcsolatosanérkezettpanaszleveletnemtárgyalja; 

 

2./ felkériGörögLászlópolgármestert, hogy a soronkövetkezőtestületiülésen a 
panaszleveletelőterjeszteniszíveskedjen. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 
Felelős:GörögLászlópolgármester 
  Sárréti Barbara aljegyző 

 

Görög László polgármester a továbbiakban elmondta, hogy a második napirendi pont 
tárgyalásakor már tájékoztatta a Képviselő- testületet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
általi megkeresésről. Elmondta, az eljárás folyamatban van, egyéb érdemi információi 
az üggyel kapcsolatban nincsenek.  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta.  

    NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
68/2015.(VII.22.) HATÁROZATA 

 
NemzetiAdó- ésVámhivataladatkéréseügyében 

 

A Képviselő- testület: 
 

FelkériGörögLászlópolgármestert, hogy a Képviselő- testületáltal is 
megtárgyalt 10/2014.(II.19.) BM rendeletszerinti 197541 
azonosítószámúpályázathozkapcsolódóbeszámolót a NemzetiAdó- 
ésVámhivatalBűnügyiFőigazgatóságarészéremegküldeniszíveskedjen. 
 
Határid ő: 2015. július 31. 
Felelős: GörögLászlópolgármester 

GörögLászlópolgármesterarróltájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy a Nyírgelsei 
Sport Club tagjaimegkeresték, s kérték a támogatást, hogy a jövőévibajnokságot el 
tudjákkezdeni.  
 
Földesi László alpolgármester véleménye szerint itt sok mindent mérlegelni kell. 
Első sorban azt, hogy ki legyen az egyesület elnöke, ki legyen az edző, meg vannak- e 
a csapat tagjai, s mennyi összegből tudják finanszírozni a bajnokságot. Azt is 
elmondta, hogy javasolja, hogy az egyesület tovább működjön, az önkormányzat 
támogassa a sportot.  
 
Zoltai László képviselő is támogatja a labdarúgást, de véleménye szerint az 
eredményességre is törekedni kellene.  
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Kovács Miklós képviselő is elmondta, hogy támogatni kell a sportot, a tárgyi 
feltételeket az önkormányzatnak biztosítani kell.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy problémák vannak, nincs egy felelős 
vezető. Azt is elmondta, hogy a pályát jövő héten hétfőn át kell adni, hogy tudjon 
indulni a bajnokság, de még senki sem tudja, hogy milyen kritériumoknak kell 
megfelelni, mit kell ehhez az önkormányzatnak biztosítani.  
 
Illés Zoltán egyesület tagja elmondta, hogy a pálya siralmas állapotban van, 
nincskörbe kerítve, az öltöző nincs kitakarítva, felújítva, a fű nincs levágva, nincs 
játékos keret, nincsenek eredmények. Véleménye szerint addig nem kell semmit 
csinálni, ameddig nincsen játékos keret, csak hobbi szinten maradjon meg a futball a 
településen.  
 
Zuró István egyesület tagja elmondta, hogy a településen nincsen annyi focista, hogy 
a keretet össze lehessen állítani, idegenből is kellene hozni játékosokat.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy az önkormányzat biztosítja a gépjárművet 
is, de akkor biztosra kell tudni, hogy az adott nap eljön- e a játékos a meccsre, hogy 
feleslegesen, hétvégén nem álljon itt készenlétben annyi ember.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy támogatja ő is a futballt, s véleménye 
szerint a Képviselő- testületnek a pálya körbekerítésével kapcsolatban minden anyagi 
támogatást biztosítani kellene, hogy a bajnokságban való indulásnál a MLSZ átvegye a 
pályát.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy a sportöltöző felújításával kapcsolatban 
pályázati lehetőséget kell keresni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
69/2015.(VII.22.) HATÁROZATA 

a Nyírgelsei Sportklub támogatása a sportpálya körbekerítés anyagköltségéval 
 

A Képviselő-testület: 
 



32 

 

1./A sportpálya körbekerítéséhez szükséges anyagokat biztosítja, azzal, hogy annak 
összeszerelését, hegesztését, festését és felállítását a sportklub tagjai végzik el 
térítésmentesen. 
 
2./ Az anyagok vásárlására legfeljebb 400 000 Ft keretösszeget biztosít. 
 

Határid ő:azonnal 
Felelős: GörögLászlópolgármester 

 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Görög László polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt, s az ülést 1300- kor 
bezárta.  
 

k.m.f. 
 
 
 

 
 
Görög László       Sárréti Barbara 
polgármester             aljegyző 
 
 
 
         Kovács Miklós      Tóth József 
jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 


