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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2016. február 04-én 
0900-kor megtartott 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 megjelenteket. Megállapította, hogy a 
Képviselő- testület határozatképes, mivel 7 fő testületi tagból 6 fő jelen van. Kiss 
István képviselő igazoltan van távol. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintye Magdolna 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 megszavazta a 
napirendi pontokat: 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Betelepítési kvóta  
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) 
 
2./ Mocsári Lajos felajánlása 
Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés) 
 
3./ Helyi földtulajdonosok vadászati kérelme 
Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés 
 
 
Sorrendben az első napirendi pont tárgyalása következett. 
 
1. napirendi pont: Betelepítési kvóta  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy 2015-ben másfélmillió bevándorló lépett 
be illegálisan Európába, s a bevándorlás azóta is folyamatosan zajlik. Azt is elmondta, 
hogy Magyarország déli határainál Horvátországon és Szlovénián keresztül 
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folyamatosan, naponta érkeznek bevándorlók. Azt is elmondta, hogy az ellenőrizetlen 
bevándorlás komoly biztonsági kockázatot jelent. Azt is elmondta, hogy nem csak a 
terrorizmus kockázata növekedhet, hanem a bűnözésé is. Azt is elmondta, hogy azért 
van szükség tiltakozni a kötelező betelepítési kvóta ellen, mert Németország, Ausztria 
és a Benelux Államok kormányai 45 ezer embert akarnak visszaküldeni 
Magyarországra. Azt is elmondta, hogy a Magyar Kormány azért kéri a Képviselő- 
testületek határozatát, hogy megakadályozza a betelepítési kvóta bevezetését, s ezáltal 
biztosítani tudja a magyar családok és magyar emberek biztonságát.   
 
 
Zoltai László képviselő megkérdezte, hogy miért van erre szükség. 
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, azért, mert így a Magyar Kormány egységesen ki 
tudja nyilvánítani tiltakozását az Európai Unió felé. 
 
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 

7/2016.(II.04.) HATÁROZATA 
 

A betelepítési kvóta ellen kinyilvánított tiltakozás 
 
 

A Képviselő- testület 
 

1./ Nyírgelse Önkormányzatának Képviselő- testülete elutasítja a betelepítési 
kvótát. A kötelező betelepítési kvótát jogtalannak ítéli. Növeli a bűnözés 
kockázatát és a terrorveszélyt. A bevándorlók veszélyeztetik a kultúránkat és a 
mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális 
egészségügyi és oktatási rendszerünkre.  

 
2./ Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az 
illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg 
Magyarországot és a magyar embereket! 
 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Görög László Zsolt polgármester 
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Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett 
 
2. napirendi pont: Mocsári Lajos felajánlása 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy megkereste őt Mocsári Lajos nyírgelsei 
lakos, s a következő felvetéssel élt. Az önkormányzat letermelte a 027/16 hrsz-ú 
árokból a fát, s ennek az ároknak a mentén neki is van földtulajdona. Azt javasolta, 
hogy az önkormányzat a földterületéről termelje le a tűzifát, s annak fejében a 
letermelt tűzifa mennyiségének a felét az önkormányzat rendelkezésére bocsátja. Azt 
is elmondta, hogy Mocsári Lajos elmondása szerint kb. 80 m3 tűzifáról lenne szó. Azt 
is elmondta, hogy Mocsári Lajos vállalta beszerzi a letermeléshez szükséges 
engedélyeket is.  
 
Zoltai László képviselő elmondta, ha ez megéri a községnek, akkor nem látja 
akadályát a munka elvégzésének.  
 
Sárrtéi Barbara aljegyző elmondta, ha a szükséges engedélyek meglesznek, s a 
közmunkásoknak el tudják végezni a feladatot, akkor nem látja ennek akadályát.  
 
Zoltai László képviselő felvetette, hogy azért a Képviselő- testületnek jó lett volna 
megnézni, hogy milyen fák vannak benne. Azt is elmondta, tudomása szerint inkább 
fűzfa van benne.  
 
Földesi László alpolgármester elmondta, ha vastag fa van benne, akkor megéri.  
 
Görög László polgármester elmondta, telefonon megkérdezte, hogy milyen fa van 
benne, s azt mondták vegyesen van benne akácfa és fűzfa is, és vastag fákról van szó.   
 
Könnyű István erdőbirtokosság elnöke elmondta, hogy ameddig a tulajdonos nem 
rendelkezik a fakitermeléshez szükséges engedélyekkel, addig az önkormányzat ne 
kezdje bele a munkálatokba, mert súlyos büntetésre számíthat. 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy Mocsári Lajos tulajdonos elmondta, 
hogy ő beszerez minden dokumentumot, ami a fakitermeléshez szükséges, s csak 
akkor kezdenék meg a munkákat.  
 
A Képviselő- testület tagjai egyhangúan egyet értettek azzal, ha meglesznek a 
szükséges engedélyek, akkor az önkormányzat termelje le a tűzifát.  
 
Könnyű István erdőbirtokosság elnöke elmondta, hogy a Képviselő- testület 
megbízatása alapján ellátja az önkormányzat erdőgazdálkodásával kapcsolatos 
feladatainak irányítását, koordinálását. Azt is elmondta, hogy ő nem tud folyamatosan, 
minden nap személyesen részt venni az elvégzendő munkák felügyeletében, ezért 
kérte, hogy a Képviselő- testület nevezzen meg egy olyan személyt, akivel ő napi 
kapcsolatban lehet, s vele megbeszéli az elvégzendő munkákat, feladatokat, s ő 
felügyeli a munkavégzést is.  
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Görög László polgármester Nagy János mezőőrt nevezte meg, s a Képviselő- testület 
is támogatta.  
 
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 

8/2016.(II.04.) HATÁROZATA 
 

Mocsári Lajos kérelme és felajánlása 
 

 
A Képviselő- testület: 
 

1./ Mocsári Lajos kérelmét támogatja és felajánlását elfogadja, amelynek 
alapján a Mocsári Lajos tulajdonában álló földterületen a fakivágást az 
önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalók termelik ki. Az elvégzett 
munka ellenértékeként elfogadja a kitermelt fa fele részét, kb. 40 m3 tűzifát, 
amelyet felajánl az Önkormányzatnak. 

 
2./ A fakitermelés engedélyezése és abból származó egyéb kötelezettségek 
teljesítése Mocsári Lajos tulajdonos feladata. 

 
 

Határid ő: 2016. február 29. 
Felelős: Görög László Zsolt polgármester 

 
Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett 
 
3. napirendi pont: Helyi földtulajdonosok vadászati kérelme 
 
A napirendi pont tárgyalásakor jelen volt Könnyű István az erdőbirtokosság elnöke is.  
 
Görög László polgármester megkérte Könnyű Istvánt, az erdőbirtokosság elnökét, 
hogy tájékoztassa a Képviselő- testületet a vadászterület megváltoztatásával 
kapcsolatos felvetéséről.  
 
Könnyű István erdőbirtokosság elnöke arról tájékoztatta a Képviselő- testületet, 
hogy a vadászati törvény változásai miatt, sok mindenben megváltoztatta a 
földtulajdonosok lehetőségeit. Azt is elmondta, hogy az elmúlt időszakokban a 
vadászatra jogosultak a földtulajdonosok felé a haszonbérleti díjjal sem számoltak el, s 
a vadkár is igen jelentős. Azt is elmondta, hogy azért kereste meg a Képviselő- 
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testületet, hogy ezen a problémán próbáljon változtatni.                                              
Azt kérte a Képviselő- testülettől, hogy hozzon egy olyan határozatot, amelyben kéri, 
hogy a Vadászati Hatóság Nyírgelse közigazgatási határát egy vadászati területhez, 
nevezetesen a Nyírmihálydihoz csatlakoztassa. Azt is elmondta, hogy ez csak egy 
próbálkozás lenne, nem biztos, hogy célt érne el ezzel az önkormányzat. Azt is 
elmondta, hogy a vadászati Hatóság március 01-ig tesz közzé egy ajánlást, az általa 
elképzelt vadászati területek határairól. Azt is elmondta, ha nincs ezzel kapcsolatban 
észrevétel, akkor május 15-vel véglegesen meghúzza a határvonalakat. Azt is 
elmondta, hogy Nyírgelse három vadásztársasághoz is tartozik, a Szakolyihoz, a 
Nyírmihálydihoz és a Nyírbogátihoz. Azt is elmondta, hogy Nyírgelse önállóan nem 
tud létrehozni vadásztársaságot, mert nincs annyi területe.  
 
Zoltai László képviselő elmondta, hogy ténylegesen az a legnagyobb probléma, hogy 
Nyírgelsének nincs annyi területe, hogy önállóan tudjon egy vadásztársaságot 
létrehozni. Azt is elmondta, hogy azért szeretnének Nyírmihálydihoz csatlakozni, mert 
önállóan neki sincs annyi területe. 
 
Könnyű István erdőbirtokosság elnöke elmondta, hogy már 2006-ban volt ilyen 
kezdeményezés, de azt elutasították.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy felveszi a kapcsolatot Nyírmihálydi 
polgármesterével, hogy ők is hozzanak egy támogató határozatot, s így hátha nagyobb 
esélyük lenne a határvonalak módosítására.   
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy a Képviselő- testületnek nem hatásköre, 
hogy a vadászati ügyekbe beleszóljon. Azt is elmondta, hogy már tíz évvel ezelőtt is 
volt kezdeményezés a határvonalak meghatározásában, de azt is elutasították. 
Kilátástalannak látja az önkormányzat kezdeményezését.  
 
Könnyű István erdőbirtokosság elnöke elmondta, hogy azért lenne fontos a 
kezdeményezés, hogy a földtulajdonosok érdekei a továbbiakban ne sérüljenek. A 
haszonbérleti díjak ki legyenek fizetve, s a vadkár iránti igényüket is orvosolják. Azt is 
elmondta, ha egy társasághoz tartozna Nyírgelse, akkor ezeket a problémákat meg 
lehetne oldani. Azt is elmondta, hogy elsősorban a földtulajdonosok érdekeit tartják 
szem előtt, s nem a vadászokét.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy ő csak az ellenségeskedést látja a 
vadásztársaságok között. 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy ő azért támogatja a kezdeményezést, 
mert ez nem ütközik a szakolyi és a nyírbogáti vadásztársaság érdekeivel, ők önállóan 
is tudnak vadászni, mert van területük. Azt is elmondta, ha egy vadásztársasághoz 
tartozna Nyírgelse akkor a földtulajdonosok érdekei is jobban képviselve lennének.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy nem támogatja a kezdeményezést az 
ellenségeskedések miatt.  
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Földesi László alpolgármester elmondta, hogy arról lenne itt szó, hogy Nyírgelse 
közigazgatási területe, mint vadászati terület maradjon egybe. Azt is elmondta, hogy 
ez csak egy kezdeményezés, nem biztos hogy a hatóságok hozzá fognak járulni.  
 
Könyű István erdőbirtokosság elnöke elmondta, hogy azért nincs meg a szükséges 
területe Nyírgelsének, mert a zárt kerti ingatlanokat nem számítják bele a 
területnagyságba. Azt is elmondta, hogy ez azért van így, mert sok az 
elhagyatékolatlan zárt kerti ingatlan, s így a tulajdonosok nem tudnak hozzájárulni a 
földhasználathoz.   
 
Pintye Magdolna képviselő megkérdezte, hogy a Képviselő- testületnek csak az lenne 
a feladta, hogy hozzon egy határozatot azzal kapcsolatban, hogy Nyírgelse 
közigazgatási határa egybe maradjon, s egy vadásztársasághoz tartozzon.  
 
Könnyű István erdőbirtokosság elnöke válaszában elmondta, hogy igen, más 
feladata nem lenne.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy ez csak egy jelzés a Hatóság felé, hogy 
az önkormányzat is támogatná a vadászati határvonalak átrajzolását.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy támogatja ő is a kezdeményezést, de ettől a 
problémák még nem fognak megoldódni a vadásztársaságok között.  
 
Zoltai László képviselő elmondta, hogy az lenne a legoptimálisabb, ha Nyírgelsének 
külön lenne egy önálló vadásztársasága, de ez sajnos nem megoldható.  
 
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 

9/2016.(II.4.) HATÁROZATA 
 

A Nyírgelsei vadászterület határ kijelölésére vonatkozó javaslatról 
 

A Képviselő-testület: 
 
1. Kérelmezi a nyírgelsei vadászterületi szétdaraboltság megszüntetését – 

jelenleg a Nyírgelse Nyírbogát, Szakoly és Nyírmihálydi vadászterületekhez 

csatolva működik- valamint azt, hogy Nyírgelse település teljes 

közigazgatási területe egy egységet alkosson és ebben a formában kerüljön  

egy vadászterülethez. 
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2. A kérelem indoka, hogy a nyírgelsei növénytermesztő gazdáknak az elmúlt 

évben is sok problémát okozott a vadak termőterületre történő betörése. 

Amennyiben a Nyírgelsei területek egy vadászterületet képeznének, az 

érintettek egyszerűbben és átláthatóbb rendszerben intézhetnék a 

vadgazdálkodással kapcsolatosan keletkezett ügyes-bajos dolgaikat. 

3. Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert a kérelem benyújtására. 

Határid ő: 2016. február 29. 
Felelős: Görög László Zsolt polgármester 

 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Görög László polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt, s az ülést 1030-kor 
bezárta.  
 

k.m.f. 
 

 
 
 

Görög László       Nagy László 
polgármester             jegyző 

 
 
 
Nagy László jegyző nevében és megbízásából: 
 
 
         Sárréti Barbara 
               aljegyző 
 
 
 
 
      Pintye Magdolna      Tóth József 
Jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 
 

 


