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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. augusztus 18-
án 0900-kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Görög László polgármester 
  Földesi László alpolgármester 
  Pintye Magdolna képviselő 

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 7 
fő jelen van.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Földesi László és Kiss István képviselőket javasolta.  
 
A javaslatot a Képviselő- testület tagjai 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
Javaslatot tett az ülés egy napirendi pontjának az elfogadására. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi 
pontot. 
 
1./ Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11 „Térségi elérhetőség 
javítása” és „Kerékpárút hálózat fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó 
Együttműködési megállapodás ismertetése 
Előadó: Görög László polgármester 
    Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
Sárréti Barbara aljegyző ismertette a Képviselő- testülettel, hogy azért volt szükség 
ismételten összehívni a testületi ülést a kerékpárút- hálózat kiépítésével kapcsolatban, 
mert problémák merültek fel. A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi 
Társulás úgy akarta megvalósítani a beruházást, hogy a Nyírbogát- Nyíradony közötti 
szakasz teljes hosszában egy pályázat részét képezze, de ezzel átlépték volna a 
közbeszerzési eljárás felső határértékét, ésez meghosszabbította volna a teljes 
kivitelezés időtartamát. Ennek kiküszöbölésére azt az alternatívát találták ki, hogy 
szakaszonként adják be a pályázatot, hogy ne érjék el a közbeszerzési értékhatárt, s így 
hamarabb elkezdődhet a kivitelezés. A Nyírbogát Nagyközség, mint gesztor önállóan 
nyújtaná be a pályázatát, Nyírgelse és Nyírmihálydi pedig együttműködési 
megállapodást kötne a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi 
Társulással,valamint konzorciumi megállapodást kötne Nyírbogáttal és 
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Nyírmihálydival, a pályázat benyújtására és a kerékpárút kiépítésére. Az előkészítő  
munkálatok folyamatban vannak. Arról is tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy 
egy pontja van a megállapodásnak, amelyet vitat, hogy az adásvételi szerződések 
megkötésének a lebonyolítása ne az önkormányzatok, hanem a Kistérségi Társulás 
feladata legyen.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy véleménye szerint az ilyen volumenű 
beruházások lebonyolítását nem a kis önkormányzatokra kellene hárítani, hanem 
egységesen a megyei Közgyűlésnek kellene koordinálni, s a pályázatot benyújtani.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
70/2015.(VIII.18.)HATÁROZATA 

 
Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11 „Térségi elérhetőség javítása” 
és „Kerékpárút- hálózat fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó Együttműködési 
megállapodásokról 
 
A Képviselő-testület: 
 
1.A Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2015(VII.6.) 
határozatát a Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11 „Térségi 
elérhetőség javítása” és „Kerékpárút- hálózat fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó 
Együttműködési megállapodásról hatályon kívül helyezi. 
2.Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11 „Térségi elérhetőség javítása” 
és „Kerékpárút- hálózat fejlesztése” pályázathoz kapcsolódóan a Nyírgelse–
Nyírbogát községek közötti kerékpárút építésére vonatkozó Nyírgelse Község 
önkormányzata, Nyírbogát  Nagyközség Önkormányzata  és a Nyírbátor és 
Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás között létrejövő  Együttműködési 
megállapodást elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékleteként beterjesztett 
formában.  
3. Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11 „Térségi elérhetőség 
javítása” és „Kerékpárút- hálózat fejlesztése” pályázathoz kapcsolódóan a 
Nyírgelse–Nyírmihálydi községek közötti kerékpárút építésére vonatkozó Nyírgelse 
Község önkormányzata, Nyírmihálydi Község Önkormányzata  és a Nyírbogát 
Nagyközség Önkormányzata között létrejövő  Együttműködési megállapodást 
elfogadja az előterjesztés 2. számú mellékleteként beterjesztett formában.  
4. Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11 „Térségi elérhetőség 
javítása” és „Kerékpárút- hálózat fejlesztése” pályázathoz kapcsolódóan a 
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Nyírgelse–Nyírmihálydi községek közötti kerékpárút építésére vonatkozó Nyírgelse 
Község Önkormányzata, Nyírmihálydi Község Önkormányzata és Nyírbátor és 
Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás között létrejövő Együttműködési 
megállapodást elfogadja az előterjesztés 3. számú mellékleteként beterjesztett 
formában. 
5. Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11 „Térségi elérhetőség 
javítása” és „Kerékpárút- hálózat fejlesztése” pályázathoz kapcsolódóan a 
Nyírgelse–Nyírbogát községek közötti kerékpárút építésére vonatkozó Nyírgelse 
Község önkormányzata, Nyírmihálydi Község Önkormányzata és a Nyírbogát 
Nagyközség Önkormányzata között létrejövő  Együttműködési megállapodást 
elfogadja az előterjesztés 4. számú mellékleteként beterjesztett formában.  
6.Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármester az Együttműködési Magállapodások 
aláírására. 
7. Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert a Nyírgelse Község tulajdonát 
képező és Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11 „Térségi elérhetőség 
javítása” és „Kerékpárút- hálózat fejlesztése” pályázathoz kapcsolódóan a  pályázat 
által kiépítendő kerékpárút által érintett Nyírgelse 010 hrsz-ú, valamint 72 hrsz-ú 
ingatlanokra vonatkozóan a tulajdonosi jogok gyakorlására, hozzájárulások és 
nyilatkozatok megtételére. 
8. Felhatalmazza Görög László polgármester és Sárréti Barbara aljegyzőt, hogy  
az együttműködési megállapodások  1 és 3. számú melléklet esetében a 11. pont,  
illetve a 2 és 4. számú melléklet esetében a 8. pont pontosítása érdekében az egyeztetés 
lefolytatására. 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Görög László Zsolt polgármester 

  
 

Görög László polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt, s az ülést 0930-kor 
bezárta.  
 

k.m.f. 
 
 
 
Görög László      Sárréti Barbara 
polgármester             aljegyző 
 
 
 
       Földesi László               Kiss István 
jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 


