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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének                                    
2015. augusztus 31-én 0900-kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Görög László polgármester 
  Földesi László alpolgármester 
  Pintye Magdolna képviselő 

Kovács Miklós képviselő 
  Tóth József képviselő 
  Zoltai László képviselő 
 
Tanácskozási joggal vett részt: Sárréti Barbara aljegyző 
 
A napirendi pontok tárgyalásakor jelen volt Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi 
ügyintéző is.  
 
Görög László polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 7 fő testületi tagból 
6fő jelen van. Kisss István képviselő igazoltan maradt távol.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Miklós és Pintye Magdolna képviselőket javasolta.  
 
A javaslatot a Képviselő- testület tagjai 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjainak az elfogadására. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi 
pontokat. 
 
1./ Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 
Előadó: Görög László polgármester 
    Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző (írásos előterjesztés)  
 
2./ Tájékoztató a Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11 „Térségi 
elérhetőség javítása” és „Kerékpárút hálózat fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó 
Együttműködési megállapodás módosításáról 
Előadó: Görög László polgármester 
    Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés 
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1. napirendi pont: Az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 
 
Görög László polgármester arról tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy az elmúlt 
évhez hasonlóan ismételten kiírták az adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok részére a pályázati lehetőséget. Azt is elmondta, hogy most annyi a 
változás, hogy elsősorban a 2000 fő feletti települések nyújthatják be a pályázataikat, s 
ha marad pénzmaradvány, akkor pályázhatnak a 2000 fő alatti települések is. Ennek 
ellenére azt javasolta, hogy a Képviselő- testület járuljon hozzá ahhoz, hogy az 
önkormányzat adja be a pályázatát, nehogy a település kimaradjon a támogatásból. Azt 
is elmondta, hogy meghatároztak fő irányelveket, amelyeket figyelembe kell venni a 
pályázat készítésekor. A fejlesztési  cél lehet a településrendezési terv módosításának 
elkészítése, óvoda épületének felújítása, köztemető felújítása, kulturális tevékenységet 
vagy szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgáló épület felújítása. Azt is 
elmondta, hogy ez egy jó lehetőség lett volna arra, hogy az óvodában egy tornaszoba 
helyiséget ki lehessen alakítani, mivel az Oktatási Hivatal az ellenőrzés során ezt kérte, 
de a törvényi előírásoknak egyetlen egy helyiség sem felel meg, mert azok mérete nem 
éri el a 60 m2. Elsősorban azokat az alternatívákat helyezték előtérbe, amelyek igazán 
fontosak lehetnek a település számára, így a ravatalozóés  művelődési ház felújítása.  
 
Zoltai László képviselő megkérdezte, hogy a temetőben nem lehetne egy bitumenes 
utat elkészíteni, mert esőzésekkor nagy a sár, s nem lehet a meglévő poros úton 
közlekedni. 
 
Görög László polgármesterválaszábanelmondta, lehetséges, hogy meg lehetne ezt is 
valósítani, de véleménye szerint sokkal fontosabb lenne a ravatalozóban a halotthűtőt 
kicserélni, a hangosítást megoldani, az előtető alatti rész felújítani, mint az utat 
elkészíteni. Azt is hozzátette, hogy a művelődési ház belső felújítása is időszerűvé 
vált, s a tetőcserét is szorgalmazni kellene.  
 
Zoltai László képviselő elmondta, hogy egyetért azzal, hogy a ravatalozó épületének 
felújítása az egyik legfontosabb dolog, amit el kellene végezni.  
 
Földesi László alpolgármester elmondta, hogy egyetért azzal, hogy a művelődési ház 
tetőszerkezetét át kellene fedni, mert a jelenlegi a mai kor előírásainak már nem felel 
meg, nagyon gyúlékony.  
 
Zoltai László képviselő felvetette, hogy véleménye szerint a ravatalozónál az előtető 
vasszerkezetét nem kellene fára kicserélni, mert még jó állapotban van, csak le kellene 
festeni.  
 
Földesi László alpolgármester is elmondta, hogy nem javasolja a vasszerkezet fára 
történő cseréjét. Azt is elmondta, lehetséges, hogy esztétikai szempontból szép lenne, 
és jól mutatna, de felesleges pénzkidobásnak tartja. Azt javasolta, hogy talán 
hajópadlóval be lehetne vonni, s így modernebb lenne. Az előtető alatti rész 
felújításával viszont maximálisan egyet ért.  
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Pintye Magdolna képviselő elmondta, hogy ő sem támogatja az előtető 
vasszerkezetének a lebontását, mert még a funkcióját tökéletesen ellátja, a mennyezeti 
vasszerkezet faburkolat kialakítását ő is támogatná. Az előtető teljes felfalazását nem 
támogatja, olyan megoldást kellene találni, hogy nyitható- zárható legyen a szerkezet, 
mert véleménye szerint nyáron így nagyon meleg lesz alatta. Támogatja a temetőben a 
felvezető út megépítését. A hűtő cseréjét és a hangosítás felújítását támogatja. Azt is 
felvetette, hogy a ravatalozónál a két hátsó kijárati ajtó felett nincs előtető, veri az idő, 
azt is el lehetne készíteni vasszerkezetből. A művelődési ház tekintetében elmondta, 
hogy támogatja a színpad felújítását, a drapéria cseréjét, új székek beszerzését, de a 
hangosítás kiépítését nem támogatja, mert nincs olyan sok rendezvény, amely ezt 
indokolttá tenné. Viszont felvetette, hogy a színpadnál új fellépőt kellene készíteni, 
mert a jelenlegi balesetveszélyes.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy a művelődési háznál a tető cseréjét nem 
támogatja. Véleménye szerint a művelődési házban ki kellene alakítani egy öltöző 
helyiséget, mert a rendezvényekkor a fellépőknek nincs hol öltözni. Közösségi ház 
kialakítását is szorgalmazná. A főzőkonyha felújítását is fontosnak tartja.                             
Javasolja a művelődési házban a székek cseréjét, a ravatalozó épületének a felújítását. 
Az előtető vasszerkezetének cseréjét ő sem támogatja. Támogatja a temetőben a 
bitumenes út kiépítését, zúzottkő alap, rajta bitumen bevonat.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy az elhangzott módosítási javaslatokat 
figyelembe fogják venni, s a pályázati anyagot ennek megfelelően fogják 
véglegesíteni, s feltölteni a holnapi nap folyamán az ebr42 rendszerbe.  
 
Földesi László alpolgármester felhívta arra is a figyelmet, hogy csak olyan épületek 
és területek felújítására lehet pályázni, amelyek 100 %-ban önkormányzati tulajdonban 
vannak. Azt is elmondta, hogy a temetőben az út kiépítésénél erre oda kell figyelni, 
mert az nem 100%-ban önkormányzati tulajdon.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a főzőkonyha felújítása helyett, - ha 
lenne rá lehetőség- az idősek otthonában férőhelybővítésre lehetne pályázni, s ott egy 
új konyhát lehetne kialakítani.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag kérte, hogy a pályázat a megbeszélt  
módosításokkal kiegészítve legyen elkészítve és feltöltve az ebr42 rendszerbe. 
 
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 
71/2015.(VIII.31.) HATÁROZATA 

Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 

 
A Képviselő- testület 
 
1./ Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 
melléklet II.10. pont szerinti az adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázatot benyújtja az 
előterjesztés mellékletét képező tervezet szerinti tartalommal. 
 
2./ Felhatalmazza Görög László polgármestert a pályázati adatlap benyújtására 
elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül.  
 
  Határid ő: 2015. szeptember 01. 
  Felelős: Görög László polgármester 
  Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi előadó 
 
Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett. 
 
2. napirendi pont: Tájékoztató a Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11 
„Térségi elérhetőség javítása” és „Kerékpárút- hálózat fejlesztése” pályázathoz 
kapcsolódó Együttműködési megállapodás módosításáról 
 
Sárréti Barbara aljegyző a kerékpárút pályázat beadásával kapcsolatban arról 
tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy az előző testületi ülésen meghozott határozat 
több pontját hatályon kívül kellene helyezni, mert a pályázatot csak a Nyírbátor és 
Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás fogja beadni, így konzorciumi 
megállapodás megkötésére nincs szükség.  
 
Javaslom Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő- testületének a Közlekedési 
Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11 „Térségi elérhetőség javítása” és „Kerékpárút 
hálózat fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó Együttműködési megállapodásról szóló 
70/2015.(VIII.18.) határozat 3. és 5. pontját hatályon kívül helyezését. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban 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  
72/2015.(VIII.31.) HATÁROZATA 

 
 

Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09.11 „Térségi elérhetőség javítása” 
és „Kerékpárút- hálózat fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó Együttműködési 

megállapodásról 
 
 

A Képviselő- testület: 
 
 Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő- testületének a Közlekedési 
Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11 „Térségi elérhetőség javítása” és „Kerékpárút 
hálózat fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó Együttműködési megállapodásról szóló 
70/2015.(VIII.18.) határozat 3. és 5. pontját hatályon kívül helyezi.  
 
  Határid ő: azonnal 
  Felelős: Görög László polgármester 
 
 
 
Görög László polgármester arról tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy az 
iskolaigazgató kérte az önkormányzat segítségét abban, hogy Nyírmihálydiból átjáró 
gyerekek (9 fő) szállításba segítsen, hogy időben el tudjanak jutni az iskolába.  
 
Pintye Magdolna képviselő kérte, hogy a polgármester tájékoztassa a Képviselő- 
testületet, hogy augusztus hónapban az önkormányzat mivel támogatta az iskolát.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy az iskola a LEGO által kiírt pályázaton 
nyert fajátékokat, s ennek a beszerelésében a közmunkások három napon keresztül 
sokat segítettek. Kiásták a játékok helyét, a földet traktorral elhordták, segítettek a 
játékok bebetonozásában, leállításában is. Feltöltötték a fajátékok környékét friss 
földel, elplanírozták a területet. Az önkormányzat abban is segítséget nyújtott, hogy a 
pályázat lezáró rendezvényét az iskola meg tudja szervezni.  
 
Arról is tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy az Őrangyal Alapítványtól az 
önkormányzat kapott segélycsomagot, amely a rászoruló családok között lesz majd 
kiosztva.   
 
 
 



7 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Görög László polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt, s az ülést 1015-kor 
bezárta.   
 

k.m.f. 
 
 
 
 

Görög László       Sárréti Barbara 
polgármester             aljegyző 
 
 
 
      Kovács Miklós       Pintye Magdolna 
jegyzőkönyv hitelesítő         jegyzőkönyv hitelesítő 


