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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének                                    
2015. szeptember 21-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 
 

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 Zoltai László és Földesi László képviselőket javasolta.  
A javaslatot a Képviselő- testület tagjai 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
Javaslatot tett az ülés egyetlen egy napirendi pontjának az elfogadására. 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi 
pontokat. 
 
1./ Tájékoztató a Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11 „Térségi 
elérhetőség javítása” és „Kerékpárút hálózat fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó 
adás- vételi szerződésekről 
Előadó: Görög László polgármester 
    Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 

1. napirendi pont: Tájékoztató a Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11 
„Térségi elérhetőség javítása” és „Kerékpárút hálózat fejlesztése” pályázathoz 
kapcsolódó adás- vételi szerződésekről 
 

Görög László polgármester arról tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy két 
ingatlan tulajdonosa nem írta alá az előzetes beleegyező szándéknyilatkozatot, az ő 
esetükben meg fogják indítani a kisajátítási eljárást.  
 

Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy a múlt héten történt egyeztető megbeszélés 
után beszélt az egyik kétes ingatlan tulajdonosával, próbálta ész érvekkel meggyőzni, 
de teljesen elzárkózott, nem lehetett vele érdemben kommunikálni.  
 

Zoltai László képviselő elmondta, ő is próbált vele beszélni, de nem tudta meggyőzni.  
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a kerékpárút hálózat kiépítésével 
kapcsolatban a Képviselő- testületnek meg kell bíznia Görög László polgármestert 
azzal, hogy az adás-vételi szerződéseket az önkormányzat képviseletében aláírja, 
mivel a kerékpárút tulajdonosa az önkormányzat lesz. Az ingatlanok megvásárlásához 
szükséges anyagi fedezetet a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 
biztosítja. Arról is tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy a polgármesternek is van 
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ingatlana az érintett szakaszon, ezért az ő szerződésének az aláírásával az 
alpolgármestert kell megbíznia a Képviselő- testületnek. 
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 
73/2015.(IX.21.) HATÁROZATA 

 

Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11 „Térségi elérhetőség 
javítása” és „Kerékpárút- hálózat fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó szerződések 

megkötéséről 
 

A Képviselő-testület: 
 

1. Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11 „Térségi elérhetőség 
javítása” és „Kerékpárút- hálózat fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó 
földterületek megszerzéséhez kapcsolódó adás-vételi szerződések három-
oldalúak: Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás, 
Nyírgelse Község Önkormányzata, és a Földtulajdonos. 

2. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, a kerékpárút kialakításához 
kapcsolódó földterületeket az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a 
pályázat megvalósításához. 

3. A pályázathoz kapcsolódó további szerződések aláírása (tervezői költségek, 
ügyvédi díj, előkészítési költségek) az Önkormányzat jogosult, de a 
fedezetet a Társulás biztosítja. 

4. Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert az adás-vételi szerződések 
és további a pályázat lebonyolításához kapcsolódó szerződések aláírására. 

5. Felhatalmazza Földesi László alpolgármestert, hogy Görög László Zsolt 
polgármester tulajdonában álló Nyírgelse 511  hrsz-ú terület adás-vételi 
szerződésénél az önkormányzat képviseletének  ellátására. 

 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Görög László Zsolt polgármester 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Görög László polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt, s az ülést 920-kor 
bezárta.  
 

k.m.f. 
 
 
 

Görög László      Sárréti Barbara 
polgármester           aljegyző 

 
 

Zoltai László      Földesi László 
jegyzőkönyv hitelesítő   jegyzőkönyv hitelesítő 


