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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének                                    
2015. szeptember 29-én 1400-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 
  Kiss István 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    
7fő jelen van.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss István és Pintye Magdolna képviselőket javasolta.  
 
A javaslatot a Képviselő- testület tagjai 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjainak az elfogadására. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi 
pontokat. 
 
1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi 
pályázat benyújtása 
Előadó: Görög László polgármester 
    Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
2./ Szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása 
Előadó: Görög László polgármester 
    Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző (írásos előterjesztés) 
 
3./ Nyírgelsei orvosi rendelő épület belső felújítására (festés) benyújtott árajánlatok 
Előadó: Görög László polgármester 
    Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
4./ Önkormányzati tulajdonú, Ford Tranzit típusú, JBZ-149 frsz-ú gépjármű 
felújítására benyújtott árajánlatokról 
Előadó: Görög László polgármester 
    Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
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5./ Tájékoztatók 
 MLSZ pályaépítési programjának keretén belül műfüves kispálya építésére kiírt 
pályázatokról 
 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2014-2020. évre 
tervezett fejlesztési lehetőségekről 
 
Sorrendben az első napirendi pont tárgyalása következett. 
 

1. napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2016. évi pályázat benyújtása 
 

Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz 
való csatlakozási szándékát a Képviselő- testületnek az előző évekhez hasonlóan most 
is ki kell nyilvánítania. Arról is tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy az előző 
évben négy felsőoktatási intézményben tanuló diák részesült a támogatásban.  
 

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 
74/2015. (IX.29.)HATÁROZATA 

 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer                      

2016. évi pályázat benyújtásáról 
 

A Képviselő-testület: 
 

1. Nyírgelse Község önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerhez az ,,A” típusú pályázati kiíráshoz. 

2. Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 
aláírására és visszaküldésére. 

3. Az önkormányzat a pályázat kötelező mellékletein kívül további mellékleteket 
nem határoz meg. 
 

Határid ő: 2015. október 1. 
Felelős: Görög László Zsolt polgármester 
 

Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett. 
 

2. napirendi pont: Szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtása 
 

Görög László polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztéshez kiegészítő 
magyarázatot nem kíván tenni. Kérte a Képviselő- testületet, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, mondják el javaslataikat.  
 

Zoltai László képviselő elmondta, hogy támogatja a szociális tűzifa program 
pályázathoz való csatlakozást, de véleménye szerint a kiszállítást nem az 
önkormányzatnak kellene megoldania, hanem aki részesül a támogatásból, 
gondoskodjon a tűzifa hazaszállításról.  
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Kovács Miklós képviselő is támogatta Zoltai László képviselő javaslatát azzal a 
kiegészítéssel, ha december hónapban megoldható a kiszállítás, amikor még vannak 
közfoglalkoztatottak, akkor meg kell oldani, ha az átcsúszik a másik évre, akkor 
mindenki vigye el magának a tűzifát, a kiszállítás plusz költségeivel nem kell terhelni 
az önkormányzat költségvetését.  
 

Földesi László alpolgármester elmondta, hogy nem kell akkor sem kiszállítani 
senkinek a tűzifát, ha vannak közfoglalkoztatottak, mindenki oldja meg az 
elszállíttatását. Kiegészítésképpen elmondta, ha vannak olyan egyedülálló, idős 
emberek, akik nem tudják elszállítani a tűzifát, azoknak az önkormányzat segítsen a 
hazaszállításban.  
 

A Képviselő- testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.  
 

Görög László polgármester azt a javaslatot tette, hogy a Képviselő- testület 
támogassa a pályázat benyújtását, az önkormányzat pedig biztosítja az önerőhöz és a 
beszállításhoz szükséges pénzügyi forrást. A következő testületi ülésen a Képviselő- 
testület majd eldönti, hogy kinek engedélyezi a tűzifa hazaszállítását, s ki szállítsa el 
saját magának.  
 

A Képviselő- testület támogatta a javaslatot.  
 

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 
75/2015.(IX.29.) HATÁROZATA 

 

szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó pályázatról 
 

A Képviselő-testület: 
 

1. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázatot nyújt be: 230 m3  
keménylombos tűzifa igényléséhez. 
 

2. Az önkormányzat vállalja a 292.100 Ft önerőt, valamint a szociális célú 
tűzifa elszállításával és a lakossághoz történő eljuttatásával kapcsolatosan 
felmerülő egyéb költségeket.  
 

3. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifa juttatásban 
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

 
4. Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert a pályázat benyújtására, a 

pályázat lebonyolításához kapcsolódó árajánlatok beszerzésére és 
szerződések aláírására. 

 
Határid ő: 2015. október 1. 
Felelős: Görög László Zsolt polgármester 
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Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
3. napirendi pont: Nyírgelsei orvosi rendelő épület belső felújítására (festés) benyújtott 
árajánlatok 
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy beérkeztek az árajánlatok az orvosi rendelő 
festési munkálataival kapcsolatban. Kérte a Képviselő- testületet, hogy mondja el 
véleményét.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy volt már erről szó a rendelő tetőfedésével 
kapcsolatos megbeszélésen is. Azt is elmondta, hogy akkor is azt szorgalmazta, hogy 
minél hamarabb, ismételten be kell nyújtani az orvosi rendelő felújítására a pályázatot. 
Azt is elmondta, hogy a doktornő már azt kiharcolta, hogy az orvosi rendelő tetőfedése 
megtörténjen, a festési munkálatokról akkor konkrétan nem döntött a Képviselő- 
testület. Az belső egészségügyi meszelés elvégzését támogatja- mert az szükséges-, de 
a külső festési munkálatokat nem. Azt is elmondta, hogy Fekete László árajánlatát 
támogatja.  
 
Zoltai László képviselő is támogatta Kovács Miklós képviselő javaslatát.  
 
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 
76/2015. (IX.29.) HATÁROZATA 

 
Nyírgelsei orvosi rendelő épület belső felújítására (festés) benyújtott 

árajánlatokról  
 
 

A Képviselő-testület: 
 
1. Elfogadja Fekete László egyéni vállalkozó által az orvosi rendelő belső 

felújítási munkálataira benyújtott árajánlatát 259.400 Ft értékben. 
 

2. Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert a vállalkozói szerződés 
előkészítésére és aláírására. 

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

 
Sorrendben a negyedik napirendi pont tárgyalása következett. 
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4.napirendi pont: Önkormányzati tulajdonú, Ford Tranzit típusú, JBZ-149 frsz-ú 
gépjármű felújítására benyújtott árajánlatokról 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy két árajánlat érkezett a gépjármű 
karosszéria felújítási munkálatairól. Elmondta, hogy véleménye szerint csak az 
elkorhadt részeket kellene kicseréltetni, az egész autót nem kellene felújítani, 
átfényeztetni. Kérte a Képviselő- testületet, hogy mondja el véleményét.   
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy az árajánlat kérése csak a hibás részek 
kijavítására irányult, és nem az egész autó felújítására.  
 
Földesi László alpolgármester megkérdezte, hogy mennyi időt fog igénybe venni a 
felújítás. 
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy előzetes tájékoztatás szerint egy- maximum 
kettő hét.  
 
Földesi László alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint meg kell keresni 
mind a két árajánlat tevőt, s annak az ajánlatát kell elfogadni, amelyik rövidebb 
határidőn belül elkészül a munkálatokkal, s csak a hibás részeket kell kijavíttatni.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy meg fogják keresni az alacsonyabb 
árajánlatot tevő céget, s ha tudja azt vállalni, hogy az őszi szünetben elvégzi a 
felújítást, akkor őt fogják megbízni a munkálatokkal.  
 
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 
77/2015. (IX.29.) HATÁROZATA 

 
önkormányzati tulajdonú Ford Tranzit típusú, JBZ-149 frsz-ú gépjármű 

felújításáról 
 

A Képviselő-testület: 
 
1./Elfogadja Keczán és Társa Kft. 388. 965 Ft összegű bruttó árajánlatát a 
korrodált, sérült részek javítására, fényezésére.   
 
2./ Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert a vállalkozói szerződés 
előkészítésére és aláírására. 
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Határid ő: 2015. október 31. 
Felelős: Görög László Zsolt polgármester 

      Sárréti Barbara aljegyző 
      Kerezsi-Papp Mariann pénzügyi ügyintéző 
 
 
Sorrendben az ötödik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
5. napirendi pont: Tájékoztatók 
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy lehetőség van arra, hogy az önkormányzat 
pályázatot nyújtson be műfüves pálya építésére.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy az önkormányzat nagyon sok segítséget 
nyújt a futballnak. A focisták mezeit az önkormányzat mossa ki, mosóport és öblítőt 
csak külön kérelemre hoznak, s szombaton és vasárnap is gondoskodik az 
önkormányzat meccsekre való szállításról.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy addig nem hajlandó a sport kérdésével 
foglakozni, ameddig részletesen el nem számolnak a kapott támogatásokkal, nem 
készítenek részletes beszámolót tevékenységükről. Felelősségteljes vezetőt kell 
megbízni a sport vezetésével.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy ha nem lesz felelősségteljes vezető, akkor 
nem kell támogatni a civil szervezetet, játszanak meccseket az itthoni pályán csak 
hobbiszerűen.  
 
Földesi László alpolgármester elmondta, hogy össze kell őket hívni, mondják el, 
hogy hogyan gondolják a további működésüket, s szorgalmazni kell, hogy egy 
felelősségteljes vezetőjük legyen.  
 
Pintye Magdolna képviselő megkérdezte, hogy mennyibe került a vasanyag, amelyet 
felhasználtak a sportpálya körbekerítésekor. 
 
Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy kb. 400.000 Ft volt.   
 
A Képviselő- testület egyhangú véleménye azt volt, hogy addig felfüggesztik a sport 
támogatását, ameddig a jelenlegi vezetés el nem számol a kapott támogatásokkal, 
tételesen ki nem mutatja, hogy milyen eszközökkel, felszerelésekkel rendelkezik a 
sport club, s egy megbízható vezetőt nem választ a szervezet élére.  
 
Görög László polgármester a továbbiakban a jövőbeni TOP-os fejlesztési 
lehetőségekről tájékoztatta a Képviselő- testületet. 
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a kiküldött előzetes tájékoztató alapján a 
Képviselő- testületnek meg kellene határozni azokat a fejlesztési területeket, 
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amelyeket a jövőben meg szeretne valósítani, és arra  fejlesztési ütemtervet kellene 
készíteni.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy áttanulmányozta a kiküldött anyagot, s az 
alapján meghatározott néhány alternatívát: 1.3.1 pont közlekedésfejlesztés szám 
nélküli utak fejlesztése, felújítása Szakoly- Nyírgelse összekötő út felújítása.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy ennek keretében belterületi kerékpárút 
kiépítésére is lehetne pályázni a Kossuth utcán. 
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy fontosnak tartaná az energetikai 
fejlesztéseket az önkormányzat épületeiben, napkollektorok felszerelése. A 
szennyvízhálózat kiépítését is fontosnak tartaná.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy ez igen nehéz feladat egy településnek. 
Több településnek kellene összefognia.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy kérni kell abban segítséget, hogy átkerüljön 
a település másik agglomerációba, hogy tudjon társulni a környező településekkel.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy csak olyan pályázati konstrukciókban 
tud az önkormányzat részt venni, ahol nem vizsgálják az az egy főre eső adóerő- 
képességet, mert ahhoz nem kell 50%-os önerőt biztosítani.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy véleménye szerint fontos lenne az óvoda 
felújítása,  ésközösségi helyek kialakítása is.  
 
Kovács Miklós képviselő támogatta a javaslatot. Azt is kezdeményezte, hogy a 
Művelődési Házat a téli időszakban ne fűtse az önkormányzat fával, mert az nem 
kifizetődő, hanem szereljenek fel almérőket minden helyiségbe, s ez alapján, akik 
használják, bérelik a helyiségeket, fizessék meg a gázdíjat.   
 
Görög László polgármester elmondta, hogy meg fogják keresni a szolgáltatót, s 
árajánlatot fognak kérni az almérők felszerelésével kapcsolatban. azt is elmondta, hogy 
az elhangzott alternatívákat, felvetéseket előtérbe fogják helyezni, s ha kiírásra 
kerülnek a pályázati konstrukciók, akkor ezeket fogják hasznosítani. 
 
Földesi László alpolgármester felvetette, hogy még a téli időszak beállta előtt az 
önkormányzati utakon el kellene végezni a kátyúzást.  
 
Kovács Miklós képviselő megkérdezte, hogy a telephely végleges bekerítése miért 
nem történt még meg. 
 
Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy a Földhivatal még mindig 
nem küldte meg a földmérőknek a végleges mezsgye koordinátákat, s addig nem lehet 
bekeríteni.  
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Tóth József képviselő megkérdezte, hogy mikor fog elkészülni a leltár.  
 
Sárréti Barbara aljegyző válaszában elmondta, hogy december hónapban fog 
megtörténni a leltározás minden intézményben, s annak az eredményét a Képviselő- 
testület elé fogják tárni. 
 
Tóth József képviselő azt is megkérdezte, hogy a Képviselő- testület mikor fog 
részletes kimutatást kapni a 2015-ös év eddigi gazdálkodásáról.  
 
Sárréti Barbara aljegyző válaszában elmondta, hogy törvényi változások miatt 
féléves beszámolót nem kellett készíteni, de a soron következő testületi ülésre fognak 
kimutatást készíteni az éves gazdálkodásról.  
 
Pintye Magdolna képviselő megkérdezte, hogy az önkormányzat támogatja- e a 
Bozsik programban való részvételt azzal, hogy Nyírbátorba szállítja a gyerekeket. 
 
Sárréti Barbara aljegyző válaszában elmondta, hogy a gyerekek szállítását nem az 
önkormányzatnak, hanem a KLIK-nek kellene megoldania, az önkormányzat csak 
saját jószántából segített eddig is, hogy a gyerekek eljussanak a sportversenyekre. Azt 
is elmondta, hogy néha ez problémákat okozott, mert az autó nem ért haza időben, 
amikor a szalmadi iskolás gyerekeket kellett volna haza szállítani. Most már 
Nyírmihálydiból is szállítja az önkormányzat iskolába, óvodába a gyerekeket, így még 
több a feladat. Azt is elmondta, hogy ezzel kapcsolatban egyeztetni fog az 
iskolaigazgatóval.  
 
A továbbiakban Görög László polgármester arról tájékoztatta a Képviselő- testületet, 
hogy az MTZ traktorok ismételten felújításra szorulnak. Az MTZ 550-es hidraulikája 
romlott el, az MTZ 82-ben pedig összefolyik a víz az olajjal. Azt is elmondta, hogy 
előzőekben Orosz Sándor végezte el a gépek felújítását, de sajnos most nem tudta 
elvállalni, mert sok munkája van. Azt javasolta, hogy ezzel a feladattal a Képviselő- 
testület bízza meg kapási József nyírgelsei lakost, aki szívesen vállalná és elvégezné 
ezt a feladatot.  
 
Zoltai László képviselő elmondta, hogy úgy látja nincs felelőse a gépeknek, mindig 
meghibásodnak. 
 
Kovács Miklós képviselő támogatja a megbízást, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
szükséges alkatrészeket az önkormányzat vásárolja meg, s a kivett alkatrészek is 
kerüljenek vissza az önkormányzathoz.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
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önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági gépek felújítása és műszaki vizsgára történő 

felkészítéséről 
 

A Képviselő-testület: 
 
1./Megbízza Kapási József, Nyírgelse, Bacsó Béla utca 2. sz. alatti lakost 
azönkormányzat tulajdonában álló MTZ-550 és MTZ-80 mezőgazdasági gépek 
felújítási munkáinak elvégzésére, valamint a gépek műszaki vizsgára történő 
felkészítésére. 
 
2./Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert a magbízási szerződés 
elkészítésére és aláírására. 
 

 
Határid ő: 2015. december 15. 
Felelős: Görög László Zsolt polgármester 

      Sárréti Barbara aljegyző 
      Kerezsi-Papp Mariann pénzügyi ügyintéző 
 
 

 
 
A napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Görög László polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt, s az ülést 1640-kor 
bezárta.  
 

k.m.f. 
 
 

 
Görög László       Sárréti Barbara 
polgármester              aljegyző 
 
 
 
            Kiss István       Pintye Magdolna 
jegyzőkönyv hitelesítő          jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 


