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Napirend el őtt: 
 
Jelentés a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról, illetve a legutóbbi 
Képvisel ő-testületi ülés óta eltelt id őszak eseményeir ől 
El őadó: Görög László polgármester (szóbeli el őterjesztés alapján) 
 
 
1./ A települési szilárd hulladékgazdálkodási közsz olgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet megtárgyalása 
El őadó: Nagy László jegyz ő (írásbeli el őterjesztés alapján) 
 
2./ A nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésér ől 
szállításáról, tárolásáról, kezelésér ől szóló önkormányzati rendelet 
megtárgyalása 
El őadó: Nagy László jegyz ő (írásbeli el őterjesztés alapján) 
 
3./ A Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógusai e lmaradt túlóra díjával 
kapcsolatos ügy megtárgyalása 
El őadó: Görög László polgármester (írásbeli el őterjesztés alapján) 
 
4./ Nyírgelse község civil szervezetei (Sportegyesü let, Polgár őrség) által 
elnyert pályázatok finanszírozási kérdéseinek megtá rgyalása 
El őadó: Görög László polgármester (szóbeli el őterjesztés alapján) 
 
5./ A Belügyminisztérium által a települési kamerar endszer kiépítésére kiírt 
pályázat megtárgyalása 
El őadó: Görög László polgármester (szóbeli el őterjesztés alapján) 
 
6./ A Belügyminisztérium által Nyírgelse községnek - mint 
adósságkonszolidációban nem részesült településnek –megítélt állami támogatás 
felhasználásának megtárgyalása 
El őadó: Görög László polgármester (szóbeli el őterjesztés alapján) 
 
7./ Egyebek 
 
 
 
Nyírgelse, 2014. április 22. 
 
 
 
         Görög László 
         polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Jegyz őkönyv 
 
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 2014.április 22-én 
16:00 órai kezdettel megtartott testületi ülésér ől. 
 
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné G oda Gabriella alpolgármester, 
Gyurkovics Anna, Pócsi Józsefné, Pintye Magdolna, K ulin Béla Mihály, Kapási 
József képvisel ők. 
 
Tanácskozási joggal vett részt: Nagy László jegyz ő 
 
Meghívottak: Goda Ferenczné, Fülöpné Szucsányi Anna mária, Szabóné Nagy Csilla, 
Kerékgyártó András, Bittmann Mária, Baboss Csilla, Dr.Szlinszky Éva, Nagy 
László, Dr. Füri Attila, Pesti Béla László, Lakatos  Zoltán, Krekk István. 
 
 
Görög László polgármester köszöntötte a képvisel ő-testület tagjait és a 
meghívott vendégeket.  
 
Megállapította, hogy a képvisel ő-testület határozatképes, mivel 7 testületi 
tagból 7 f ő jelen van. 
 
Jegyz őkönyv hitelesít őnek Kapási József és Kulin Béla Mihály képvisel őket 
javasolta. 
 
A képvisel ő-testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal megválasztotta 
Kapási József és Kulin Béla Mihály képvisel őket jegyz őkönyv hitelesít őnek. 
 
Görög László polgármester napirendi pontok el őtti felszólalásában tájékoztatta a 
képvisel ő testületet a két ülés között eltelt eseményekr ől: 
 
1.) Elmondta, hogy a rend őrség megszüntette a nyomozást az önkormányzat és az  
ellene irányuló feljelentésekben, amelynek ő személy szerint nagyon örül, 
részletesen majd az egyebek napirendi pontban erre kitér. 
2.) A start közmunkaprogram április 30.val befejez ődik. 
 



Egyéb hozzáf űzni valója nem volt az elmondottakhoz. Mivel a képv isel őknek sem 
volt észrevétele a polgármester által napirend  el őtt elmondottakhoz, ezért a 
képvisel ő testület a polgármester napirend el őtti beszámolóját 6 igen és 1 
tartózkodással elfogadta. 
 
Görög László polgármester javaslatot tett a napiren di pontok elfogadására. 
 
A képvisel ő testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta az 
alábbi napirendi pontok megtárgyalását: 
 
1./ A települési szilárd hulladékgazdálkodási közsz olgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet megtárgyalása 
El őadó: Nagy László jegyz ő (írásbeli el őterjesztés alapján) 
 
2./ A nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésér ől 
szállításáról, tárolásáról, kezelésér ől szóló önkormányzati rendelet 
megtárgyalása 
El őadó: Nagy László jegyz ő (írásbeli el őterjesztés alapján) 
 
3./ A Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógusai e lmaradt túlóra díjával 
kapcsolatos ügy megtárgyalása 
El őadó: Görög László polgármester (írásbeli el őterjesztés alapján) 
 
4./ Nyírgelse község civil szervezetei (Sportegyesü let, Polgár őrség) által 
elnyert pályázatok finanszírozási kérdéseinek megtá rgyalása 
El őadó: Görög László polgármester (szóbeli el őterjesztés alapján) 
 
5./ A Belügyminisztérium által a települési kamerar endszer kiépítésére kiírt 
pályázat megtárgyalása 
El őadó: Görög László polgármester (szóbeli el őterjesztés alapján) 
 
6./ A Belügyminisztérium által a Nyírgelse községne k-mint 
adósságkonszolidációban nem részesült településnek –megítélt állami támogatás 
felhasználásának megtárgyalása 
El őadó: Görög László polgármester (szóbeli el őterjesztés alapján) 
 
 
7./ Egyebek 
 
1. napirendi pont  
A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgá ltatásról szóló önkormányzati 
rendelet megtárgyalása 
 
Nagy László jegyz ő elmondta, hogy az 1-es és 2-es napirendi pont el őterjesztését 
egyszerre terjeszti el ő , de külön kell szavazni róla. Tájékoztatójában 
elmondta, azért van szükség a 2004 és 2005 óta érvé nyben lév ő rendeletek 
módosítására, mert a jogszabályok változtak. A mási k ok, amiért a rendeleteteket 
módosítani, illetve hatályon kívül kell helyezni, h ogy a Szabolcs - Szatmár - 
Bereg - Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta minden  önkormányzat rendeleteit és 
javaslatot tett a törvényi változások átvezetésére.  
A szilárd hulladék szállítást korábban  Nyír - Flop  Kft végezte,  jelenleg egy 
Nyíregyházi székhely ű cég végzi. A szennyvíz szállítást pedig a debrecen i 
székhely ű Tranzit 1 Kft végzi. 
Arról is tájékoztatta a jelenlév őket, hogy a elszállított szennyvíz szippantás 
napjainkban nagyon költséges megoldás, de aki szabá lytalanul kezeli a 
szennyvizet és feljelentik az komoly büntetésre szá míthat, mert szennyezi a 
környezetet. 
 
Gyurkovics Anna képvisel ő megkérdezte, hogy ma miért nem szállították el a 
szemetet? 
 



Nagy László jegyz ő válaszolta, hogy a polgármester utána fog kérdezni  telefonon, 
és 24 órán belül kötelesek a kimaradást pótolni. 
 
Pócsi Józsefné képvisel ő elmondta, hogy benne van a rendeletben, az ha a 
szolgáltató nem viszi el a szemetet, akkor megtagad hatja a díjfizetést az akit ől 
nem szállították el. Erre egy példa a Rákóczi utcár ól nem vitték el a szemetet, 
a lakók levet is írtak a szolgáltatónak s mindannyi an aláírták, és még választ 
sem kaptak levelükre. 
 
Nagy László jegyz ő válaszában elmondta, hogy hozzák fel a levelet s s zeretné 
látni mi áll abban a levélben,s ha jogos, akkor a s zolgáltató felé jelezni 
fogják. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzá szólás nem hangzott el. A 
képvisel ő testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az el őterjesztést 
változatlanul hagyva  az alábbi rendeletet alkotta:  
 
  
Nyírgelse Község Önkormányzata 
 Képvisel ő-testületének 
4/2014. (IV.28.) 
önkormányzati rendelete 
 
a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgá ltatásról 
 
Nyírgelse Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) Képvisel ő-
testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tör vény 35. §. és a 88. § (4) 
bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás al apján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö vetkez őket rendeli el: 
 
1. A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma 
 
1. § 
 
(1) Az önkormányzat a jelen rendeletben foglaltak s zerint közigazgatási 
területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tar t fenn a települési szilárd 
hulladék rendszeres gy űjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és 
kezelésére. 
 
(2) Az önkormányzat Nyírgelse község közigazgatási területén a települési 
szilárd hulladék összegy űjtését, elszállítását, kezelését és ártalommentes 
elhelyezését az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási  Kft.-vel (4400 Nyíregyháza, 
Benczúr tér 7. a továbbiakban: közszolgáltató) kötö tt közszolgáltatási szerz ődés 
alapján közszolgáltatás útján biztosítja. 
 
(3) A közszolgáltatás kiterjed az önkormányzat közi gazgatási területén lév ő 
valamennyi ingatlanhasználó ingatlanán keletkez ő települési szilárd hulladék 
összegy űjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítá sára. A gazdálkodó 
szervezetek, vállalkozások, intézmények esetében a vegyesen gy űjtött, 
háztartásinak min ősül ő hulladékokra terjed ki a közszolgáltatás.  
 
(4) A közterületen szervezett rendezvény során kele tkezett hulladék 
begy űjtésér ől, szállításáról a rendezvény szervez ője köteles gondoskodni a 
közszolgáltatóval kötött külön szerz ődés alapján.  
 
2. § 
 
(1) A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos közöt ti jogviszony a szolgáltatás 
igénybevételével jön létre.  
 



(2) A közszolgáltatás igénybevételér ől szóló szerz ődés tartalmi elemei:  
a) a felek megnevezése és azonosító adatai,  
b) a közszolgáltatás igénybevételének els ő napja,  
c) a teljesítés helye,  
d) az ürítés gyakorisága és id őpontja,  
e) a gy űjt őedény mérete, használatának jogcíme és módja,  
f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,  
g) a szerz ődés módosításának, felmondásának feltételei,  
h) az irányadó jogszabályok meghatározása.  
 
 
2. A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának r endje és módja 
 
3. § 
 
 
(1) A hulladék begy űjtésének és elszállításának rendjét, gyakoriságát e  rendelet 
határozza meg. Ha az id őpont változik, arról a közszolgáltatónak a helyben 
szokásos módon kell az ingatlanhasználókat tájékozt atni.  
 
(2) A közszolgáltató a települési szilárd hulladéko t hetente egy alkalommal 
szállítja el. A közszolgáltató el őzetesen tájékoztatja az ingatlanhasználókat, 
hogy az adott évben melyik napon végzi el a közszol gáltatást, valamint megadja a 
lomtalanítás és a szelektív hulladékgy űjtés id őpontját, ismerteti ezek 
szabályait. 
 
(3) A közszolgáltató szintén el őzetesen tájékozatja az ingatlanhasználókat a 
közszolgáltatás id őpontjáról, amennyiben az eredeti gy űjtési nap ünnepnapra 
esne. 
 
(4) A közszolgáltató – amennyiben bármilyen okból a  szállítási napon elmaradt 
hulladékszállítás – azt 48 órán belül pótolja. 
 
 
3. A közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatá ssal kapcsolatos jogai és 
kötelezettségei 
 
4. § 
 
(1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszol gáltatási tevékenységének 
ellátását saját maga végzi. A közszolgáltató jogosu lt a közszolgáltatást részben 
vagy egészben az alvállalkozóval végeztetni, melyne k során az ingatlanhasználók 
érdekei, a min őségi követelmények, illetve a törvényesség nem sérü lhetnek. 
 
5. § 
 
(1) A közszolgáltató kötelessége az e rendeletben f oglaltak szerint – a 
környezetvédelmi, valamint egyéb jogszabályi el őírások megtartásával – az 
ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóesz közéhez rendszeresített, 
valamint az egyéb gy űjt őedényben összegy űjtött települési szilárd hulladék 
rendszeres begy űjtése és elszállítása. 
 
(2) A közszolgáltató köteles a nagyobb méret ű berendezési tárgy, továbbá a 
naponta keletkez ő háztartási hulladék mennyiségét meghaladó egyéb sz ilárd 
hulladék (lom), elszállítására és megsemmisítésére évente egy alkalommal. A 
lomtalanítás költségét a szolgáltatási díjtételek t artalmazzák. 
 
(3) A közszolgáltató köteles az egyedi megrendelése k alkalmával a folyamatos 
lomtalanításhoz konténereket biztosítani, elszállít ásáról és a hulladék 
megsemmisítésér ől (lomtalanítás) külön díjazás ellenében gondoskodn i. 
 



(4) A közszolgáltatónak biztosítania kell, hogy az ingatlantulajdonos a 120 
literes és 1.100 literes űrmérték ű gy űjt őedény közül választhasson.  
 
(5) A közszolgáltató köteles biztosítani a szelektí v hulladékok háztól történ ő 
gyűjtését. Az ingatlanhasználó részére évente igény sz erint szelektív 
hulladékgy űjt ő zsák kerül kiosztásra, melyben az azokon feltüntet ett 
hulladéktípusok kerülnek havi rendszerességgel begy űjtésre.  
 
(6) A közszolgáltató köteles a gy űjt őedény kiürítését kíméletesen, az elvárható 
gondossággal végezni. Az edényben okozott károkat t érítésmentesen a 
közszolgáltató köteles javítani, amennyiben a meghi básodás a közszolgáltató 
felróható magatartásának következménye. A közszolgá ltatónak a javítás 
id őtartamára edényzetet kell biztosítania. Amennyiben a meghibásodás nem róható 
fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált t árolóedények javítása, 
pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terhe li. 
 
(7) A közszolgáltató köteles a háztartási hulladéko t az általa a 3. § (2) 
bekezdés szerint megjelölt napokon – a közlekedés- és vagyonbiztonság 
szabályaira figyelemmel – átvenni. 
 
 
4. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei 
 
6. § 
 
(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán kelet kez ő vagy birtokába került 
települési szilárd hulladékot az e rendeletben megh atározott módon és helyen 
gyűjteni, a környezetvédelmi el őírásoknak megfelel ően kezelni. E kötelezettség 
teljesítése során köteles:  
a) az ingatlanán keletkez ő hulladék mennyiséget alacsony szinten tartani,  
b) a települési szilárd hulladékot átvételig gy űjteni, illetve tárolni, ennek 
során megfelel ő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulla dék mások 
életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a 
természetes és épített környezetet ne szennyezze, a  növény- és állatvilágot ne 
károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja ,  
c) az ingatlanán keletkez ő települési szilárd hulladék kezelésére az 
önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igén ybe venni, illetve a 
hulladékot a begy űjtésre e rendeletben feljogosított közszolgáltatóna k átadni.  
 
(2) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vag y egyéb ok folytán a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a 
keletkezését követ ő 8 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltató nak. A 
változás bejelentésével egyidej űleg az új ingatlanhasználóval a szerz ődés 
létrejön. 
 
(3) A bejelentés megtételéig a közszolgáltatási díj at a korábbi ingatlanhasználó 
köteles megfizetni. 
 
(4) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett a közszolgáltatásból nem 
vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a k özszolgáltatást a 
hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részbe n veszi igénybe. 
 
 
7. § 
 
(1) Az ingatlanhasználó a gy űjt őedényeket az ingatlan területén belül köteles 
elhelyezni.  
 
(2) Az ingatlanhasználó számára a szabványos rendsz eresített hulladékgy űjt ő és 
tároló edények (típus edényzet) használata kötelez ő.  
 



(3) Az ingatlanhasználó a gy űjt őedényeket a hulladék elszállítása céljából a 
szolgáltató által a 3. § (2) bekezdés szerint megje lölt id őpontban úgy köteles 
kihelyezni, hogy az a begy űjtést végz ő járm űvel megközelíthet ő és ürítésre 
alkalmas legyen. A kihelyezett gy űjt őedény nem akadályozhatja a járm ű és 
gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset és károkozás veszélyével.  
 
(4) Háztartási hulladékot nem szabad felhalmozni, a zt a megadott szállítási 
napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rende lkezésére kell bocsátani. 
 
(5) Az ingatlanhasználó a tárolóedényben a háztartá sokban szokásosan keletkez ő 
hulladékot tömörítés nélkül köteles úgy elhelyezni,  hogy az az edény 
mozgatásakor és ürítésekor, a hulladék elszállítása  során alkalmazott gépi 
ürítést ne akadályozza.  
 
(6) A tárolóedényekben nem szabad olyan anyagot elh elyezni (különösen forró 
hamu, maró-mérgez őanyag, állati hulla, gyúlékony-, vagy robbanóanyag,  nagyobb 
mennyiség ű k ő- és épülettörmelék, nagyobb terjedelm ű, súlyú tárgy), amely 
veszélyezteti a szemétszállítással foglalkozó dolgo zó egészségét, vagy 
megrongálhatja a gy űjt őjárm űvet, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti  
a környezetét. 
 
(7) Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják , hogy a tárolóedényben a (4) 
bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el , a kiürítést jogosultak 
megtagadni. 
 
(8) Az ürítés megtagadásáról a ingatlanhasználót a közszolgáltató az ok 
feltüntetésével a szállítás napján írásban értesíti . Amennyiben az 
ingatlanhasználó a külön költséget megfizette, a kö zszolgáltató a hulladékot a 
kijelölt és a hulladéknak megfelel ő hulladéklerakó helyre szállítja. 
 
(9) A 120 literes gy űjt őedények tisztításáról, fert őtlenítésér ől évente legalább 
egy alkalommal az ingatlanhasználó, az 1.100 litere s gy űjt őedények 
tisztításáról, fert őtlenítésér ől évente egy alkalommal a közszolgáltató köteles 
gondoskodni.  
 
(10) Az ingatlanhasználó köteles együttm űködni a hulladék mennyiségi 
csökkentését célzó programokban, illetve a háztartá sokban képz ődő veszélyes 
hulladék gy űjtésében. 
 
(11) A nem közterületnek min ősül ő területekr ől - amennyiben az elkövet ő kiléte 
nem bizonyítható- az ingatlanhasználó saját költség én köteles az illegálisan 
lerakott hulladékot (szemetet) elszállítatni. 
 
 
5. A közszolgáltatás szünetelése 
 
8. § 
 
(1) Szünetel a közszolgáltatás, ha az ingatlan 
a) beépítetlen,  
b) lakatlan, azt alkalmanként sem használják, és ot t hulladék sem keletkezik.  
 
(2) A szünetelésre vonatkozó igényt az ingatlanhasz nálónak írásban, az ok 
felmerülését ől számított 8 napon belül kell bejelenteni a személ yes adatok 
megadásával (ingatlanhasználó neve, születési neve,  lakcíme, születési helye és 
ideje, anyja neve) közszolgáltató felé. A bejelenté shez csatolni kell a jegyz ő 
által kiállított, az (1) bekezdésben meghatározott tényt igazoló hatósági 
bizonyítványt, vagy kizárólag alapdíjat tartalmazó közműszámlát és 2 tanú 
igazolását az (1) bekezdésben meghatározottakra von atkozóan. 
 



(3) Ha a szünetelés feltételeiben változás következ ett be, az ingatlanhasználó 
azt írásban haladéktalanul köteles bejelenteni a kö zszolgáltató felé. A 
bejelentés elmulasztása esetén a meg nem fizetett k özszolgáltatási díjat a 
mindenkori jegybanki alapkamat mértékének megfelel ő késedelmi kamattal növelten 
kell megfizetni a közszolgáltató felé. 
 
6. A közszolgáltatásért fizetend ő díj 
 
9. § 
 
(1) A közszolgáltatásért az ingatlanhasználó közszo lgáltatási díjat köteles 
fizetni. A díjat a közszolgáltató szedi be.  
 
(2) A közszolgáltatási díj magában foglalja a telep ülési szilárd hulladék 
begy űjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának dí ját. 
 
(3) Az ingatlanhasználó megtagadhatja a díj megfize tését abban az esetben, ha a 
közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének n em tett eleget. 
 
(4) Nem tagadható meg a díj fizetése az (3) bekezdé sben rögzített mulasztás 
esetén, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatás nyúj tásában az érdekkörén kívül 
álló elháríthatatlan ok akadályozta, és a közszolgá ltató az akadály elhárulását 
követ ően a lehet ő legrövidebb id őn belül pótolta a közszolgáltatást. 
 
(5) A közszolgáltató minden negyedévben utólag egye nl ő összeg ű számlát bocsát ki 
a lakosság részére. 
 
 
7. Személyes adatok kezelése  
 
10. § 
 
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefügg ésben az alábbi személyes 
adatok kezelésére jogosult: az ingatlanhasználó nev e, születési neve, lakcíme, 
születési helye és ideje, anyja neve. A személyes a dat csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel het ő.  
 
(2) A közszolgáltató köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat 
védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés , megváltoztatás, 
nyilvánosságra hozatal vagy törlés, illet őleg sérülés vagy megsemmisülés ellen.  
 
(3) A közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó ad atainak kezelése során a 
mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket beta rtani A közszolgáltató a 
közszolgáltatással összefügg ő személyes adatokat az ingatlanhasználó 
azonosítására, a közszolgáltatási szerz ődés teljesítésével, jogszabályban el őírt 
ellen őrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátá sára, számlázásra, 
közszolgáltatási díj hátralékok behajtására használ hatja fel.  
 
(4) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefügg ő 
személyes adat nyilvánosságra hozatalára. 
 
(5) A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerz ődéses 
jogviszony létrejöttét ől annak megsz űnéséig, díjhátralék esetén a tartozás 
fennállásáig kezelheti. A jogviszony megsz űnését követ ően a közszolgáltató a 
kezelt adatokat köteles átadni az új közszolgáltató nak. 
 
 
8. Záró rendelkezések 
 
11. § 
 



(1) Ez a rendelet 2014. május 1-jén napján lép hatá lyba. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidej űleg hatályát veszti Nyírgelse Község 
Önkormányzat Képvisel ő-testületének a közterületek tisztaságáról és a tel epülési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/ 2004 (I.29.) Kt. 
számú rendelet 2-3. §-a és III. fejezete 
 
 
 2. napirendi pont  
A nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésér ől szállításáról, 
tárolásáról, kezelésér ől szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 
 
Görög László polgármester tájékoztatta a képvisel ő testületet, hogy felhívta egy 
tervez őcsoport nevében Vitányi Tibor s el őzetesen elmondta, hogy van lehet őség 
arra, hogy szennyvízhálózat kiépítésében el őre tudjanak lépni,ezt csütörtökön 
személyesen fogják átbeszélni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzá szólás nem hangzott el. A 
képvisel ő testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az el őterjesztést 
változatlanul hagyva  az alábbi rendeletet alkotta:  
 
 
Nyírgelse Község Önkormányzata  
Képvisel ő-testületének 
5/2014. (IV.28.) 
önkormányzati rendelete 
 
a nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésér ől, szállításáról, 
tárolásáról, kezelésér ől 
 
Nyírgelse Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) Képvisel ő-
testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.  törvény 44/C. § (2) és 45. § 
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, vala mint e törvény 4. § (2) 
bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében el járva a következ őt rendeli 
el: 
 
1. § 
 
(1) A nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz begy űjtésére vonatkozó 
kötelez ő közszolgáltatás Nyírgelse község közigazgatási ter ületén elhelyezked ő 
ingatlannak az ingatlan tulajdonosánál, vagyonkezel őjénél, vagy egyéb jogcímen 
használójánál (a továbbiakban együtt: ingatlantulaj donos) keletkez ő, nem 
közművel összegy űjtött háztartási szennyvíz tekintetében az alábbi 
tevékenységekre terjed ki: 
 
a) az ingatlanon keletkez ő, nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz 
ideiglenes tárolására szolgáló gy űjt őhelyr ől történ ő begy űjtésre, továbbá az 
elszállítást végz ő részére átadott nem közm űvel összegy űjtött háztartási 
szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történ ő elszállítására, 
 
b) az a) pontban foglaltak szerint gy űjtött, begy űjtött és elszállított 
szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közm űvel összegy űjtött háztartási 
szennyvíznek a kijelölt ártalmatlanító telepen tört énő elhelyezésére. 
 
(2) Az önkormányzat közigazgatási területén a nem k özművel összegy űjtött 
háztartási szennyvíz begy űjtését, elszállítását közszolgáltatás útján Transit -1 
Kft-vel (4034 Debrecen, Hétvezér utca 21. a további akban: közszolgáltató) kötött 
közszolgáltatási szerz ődés alapján biztosítja. 
 
2. § 
 
(1) A közszolgáltatás tekintetében az önkormányzat feladata: 



 
a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közm űvel összegy űjtött háztartási 
szennyvíz rendszeres begy űjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának 
megszervezése, 
 
b) a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kivá lasztása, a közszolgáltatóval 
a közszolgáltatási szerz ődés megkötése. 
 
3. § 
 
(1) A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos közöt ti jogviszony a szolgáltatás 
igénybevételével jön létre. 
 
(2) A közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos álta l fizetend ő díj: 1670 Ft/m3 + 
ÁFA. 
A közszolgáltató 1db készpénzfizetési számlát bocsá t ki közvetlenül a 
szolgáltatás elvégzése után a lakossági igénybevev ő részére, aki az ellenértéket 
a számla átvételével egyidej űleg készpénzben kiegyenlíti. A közületi 
igénybevétel esetén a számlát banki átutalással kel l 8 napon belül 
kiegyenlíteni. A közszolgáltatás díja magában fogla lja a közszolgáltatás 
valamennyi költségét. 
 
(3) Közszolgáltató kötelezettségei: 
 
a) A közszolgáltató a közszolgáltatási szerz ődés hatálya alatt köteles Nyírgelse 
község közigazgatási területén a nem közm űvel összegy űjtött háztartási 
szennyvizet célgépével begy űjteni, annak elszállításáról gondoskodni, valamint 
ártalmatlanítás céljából a Nyírségvíz Zrt. Nyírbáto ri telepén (Nyírbátor 
külterület 0247/5 hrsz) a szennyvízfogadó m űtárgyban elhelyezni. 
 
b) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást foly amatosan és teljes kör űen 
ellátni, a megfelel ő teljesítéshez szükséges mennyiség ű és min őség ű járm űvet, 
gépet, eszközt, berendezést, valamint a szükséges l étszámú és képzettség ű 
szakembert biztosítani. 
 
c) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosok  számára könnyen hozzáférhet ő 
ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer m űködtetésére, (telefonszám, 
internetes elérhet őség), valamint az esetleges fogyasztói panaszok és 
észrevételek elintézési rendjének megállapítására. 
 
d) A közszolgáltató a települési nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvíz 
kezelésével kapcsolatos tevékenységr ől köteles évente az önkormányzat képvisel ő-
testületének tájékoztatást adni. 
 
e) A közszolgáltató a szolgáltatást az ingatlantula jdonosok részére a 
bejelentést ől számított 3 napon belül – az ingatlantulajdonossa l egyeztetett 
id őpontban – köteles megkezdeni. Amennyiben m űszaki vagy id őjárási okok miatt, 
illetve ha a határid ő munkaszüneti napra esne – úgy azt az akadály elhár ulását 
követ ő munkanapon köteles teljesíteni. 
 
(4) Közszolgáltató jogai: 
 
a) Kizárólagosan jogosult Nyírgelse község közigazg atási területén a 
közszolgáltatási szerz ődés szerinti közszolgáltatást végezni. 
 
b) A szerz ődés teljesítése során elháríthatatlan akadály, m űszaki meghibásodás, 
munkaszervezési ok miatt a közszolgáltató teljesíté si segédet, közrem űköd őt 
vehet igénybe. 
 
c) Az ismeretlen összetétel ű szennyvizet veszélytelenségének, vagy 
veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladék nak kell tekinteni, amely 



esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi  el őírások 
figyelembevételével megfelel ő intézkedések mellett megtagadja annak 
elszállítását. 
 
d) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállí tását nem tagadhatja meg, 
kivéve a c) pontban foglaltakat és azt az esetet, h a a szennyvíz az átadási 
helyen szennyvízelvezet ő törzshálózatba, vagy szennyvízelvezet ő műbe a külön 
jogszabályok szerint nem helyezhet ő el. 
 
(5) Az ingatlantulajdonos kötelezettségei: 
 
a) az ingatlantulajdonos köteles a nem közm űvel összegy űjtött háztartási 
szennyvíz gy űjtésér ől, környezetkárosítás nélküli ideiglenes tárolásáró l és 
annak szükség szerinti elszállíttatásáról a közszol gáltató igénybevételével 
gondoskodni. 
 
b) A tulajdonos köteles a kötelez ő munkák végzését t űrni, e célból a 
közszolgáltatót – annak el őzetes értesítése alapján – az ingatlanba beengedni,  a 
munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltétele ket biztosítani. Az 
ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gy űjt őhely megközelíthet őségét a 
szállítójárm ű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát. 
 
c) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás ellenért ékét az (2) bekezdésben 
meghatározott szolgáltatási díjat köteles a közszol gáltatónak számla ellenében 
megfizetni. 
d) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szenn yvíz gy űjtése során megfelel ő 
gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások  életét, testi épségét, 
egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a kö zség természetes és épített 
környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágo t ne károsítsa, a közrendet 
és a közbiztonságot ne zavarja. 
 
(6) Az önkormányzat jogosult ellen őrizni, hogy: 
 
a) a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt in gatlan tulajdonosa a 
keletkezett szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e , 
 
b) az ingatlantulajdonos a szállítást az e rendelet ben megjelölt szolgáltatóval 
végezteti-e, 
 
c) a szolgáltató e rendeletben foglaltak alapján vé gzi a tevékenységét. 
 
4. § 
 
(1) A nem közm űvel összegy űjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi 
közszolgáltatás igénybevételér ől szóló szerz ődésben meg kell jelölni: 
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezd őnapját, 
b) a teljesítés helyét, 
c) a begy űjtési gyakoriságot, 
d) a felek jogait és kötelezettségeit. 
 
(2) A szerz ődésben rendelkezni kell továbbá: 
a) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának felt ételeir ől, 
b) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrende l ő igényei szerinti esetleges 
többletszolgáltatásról és annak díjáról, 
c) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról, 
d) a szerz ődés módosításának, felmondásának feltételeir ől, 
e) az irányadó jogszabályok meghatározásáról. 
 
5. § 
 



Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás ig énybevételére vonatkozó 
kötelezettség alól beépítetlen ingatlana vonatkozta tásában. 
 
6. § 
 
(1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatón ak 8 napon belül bejelenteni 
személyes adatait (a közszolgáltatást igénybe vev ő neve, lakcíme, születési 
helye és ideje, anyja neve), valamint az ingatlan a datait (cím, helyrajzi szám) 
ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közs zolgáltatás igénybevételére 
kötelezetté válik. A közszolgáltató a közszolgáltat ással összefüggésben ezen 
személyes adatok kezelésére jogosult. 
 
(2) A közszolgáltató a ingatlantulajdonos (1) bekez désében meghatározott 
személyes adatait a szerz ődéses jogviszony létrejöttét ől  annak megsz űnéséig, 
díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelhet i. A közszolgáltató 
személyében bekövetkezett változás esetén a korábbi  közszolgáltató köteles az 
általa kezelt adatokat az új közszolgáltatónak átad ni. 
 
(3) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos adatainak kezelése során a 
mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket beta rtani. A közszolgáltató nem 
jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összef üggő személyes adat 
nyilvánosságra hozatalára. 
 
(4) A közszolgáltató köteles, gondoskodni az adatok  biztonságáról. Az adatokat 
védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés,  megváltozatás, 
nyilvánosságra hozatal vagy törlés, illet őleg sérülés vagy megsemmisülés ellen. 
 
(5) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefügg ő személyes adatokat az 
ingatlanhasználó azonosítására, a közszolgáltatási szerz ődés teljesítésével, 
jogszabályban el őírt ellen őrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására, számlázásra, közszolgáltatási díj hátra lékok behajtására 
használhatja fel. 
 
7. § 
 
(1) Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályb a. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidej űleg hatályát veszti Nyírgelse Község 
Önkormányzata Képvisel ő-testületének a települési folyékony hulladékkezelé si 
helyi közszolgáltatásról szóló 17/2005. (XII.01.) K t. számú rendelete. 
 
 
 
 
3. napirendi pont 
 A Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógusai elma radt túlóra díjával 
kapcsolatos ügy megtárgyalása 
 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy ez az ügy már nagyon régóta húzódik, 
ott kezd ődött, hogy miután az önkormányzat átadta az általán os iskola 
működtetését és fenntartását a  KLIK – nek, akkor az iskola pedagógusai 
visszamen őleg kérték a túlóra kifizetését. Ezzel nem is lett volna probléma, ha 
a túlórák fel lettek volna adva s az elrendelésük a  jogszabályban el őírtaknak 
megfelel ően történt volna. A kifizetést  felfüggesztették, m ert nem láttak 
tisztán ezekben a dolgokban. Kiderült, hogy igazgat ónő egy pár dolgot elvétet 
ebben az ügyben, ezért felkértek több szakért őt - többek között a tankerületi 
igazgatót is -  foglaljon állást ebben az ügyben. T ájékoztatójában elmondta, 
hogy arról elfelejtette tájékoztatni a szakért őket, hogy az órakedvezmény azért 
járt az igazgatón őnek, mert az óvoda is hozzátartozott. Azt a súlyos hibát 
követte el az igazgatón ő, hogy a két id ős pedagógusnak 4 hónap felmentési id ő 



helyett 8 hónapot adott. Emiatt sok túlóra többlet keletkezett. Megkérdezte a  
jelenlév ő tankerületi igazgató urat, hogy ez jogszabály elle nes volt e . 
 
Pesti Béla László tankerületi igazgató válaszában e lmondta, hogy jogszabályban 
el őírtak szerint a felmentési id ő felére vagyis 4 hónapra köteles felmenteni a 
dolgozót az igazgatón ő. Abban az esetben jár a 8 hónap felmentés a dolgoz óknak 
ha volt az intézménynek kollektív szerz ődése. 
 
Pintye Magdolna igazgatón ő elmondta, hogy ezek a pedagógusok 39 évet dolgozta k 
itt Nyírgelsén s a képvisel ő testület tagjaival megbeszélte, hogy a 8 hónap 
felmentési id őt megkaphassák. Ebben az ügyben nem önkényesen dönt ött. 
 
Pesti Béla László tankerületi igazgató tájékoztatta , hogy ebben az esetben akkor 
viszont képvisel ő testületi határozatnak kellett volna lennie, mert ennek anyagi 
vonzata van. A pedagógusok esetében ez heti 44 órát  jelentett,a túlóra díja 
óránként 1500-2000 Ft közé tehet ő. Ez nem túlóra, hanem tartós helyettesítés 
volt. 
 
 
Görög László polgármester erre azt válaszolta, hogy  ha volt ilyen határozat 
akkor azt el őkeresik. Elmondta, hogy szeretné ha ki lenne fizetv e a túlóradíj, 
de törvénytelenséget nem akar elkövetni, nem akar e gy újabb feljelentés 
sorozatba belekerülni. Felkérte a tankerületi igazg ató urat, hogy mondja el 
véleményét az üggyel kapcsolatban. 
 
Pesti Béla László tankerületi igazgató elmondta, ho gy ő már azt furcsának 
találta, hogy a túlóra nem volt betervezve a költsé gvetésbe. Azt is furcsának 
találta, hogy az intézményvezet ő saját magának rendelte el a túlórát, erre a 
polgármester lett volna jogosult, mivel ő látja el a munkáltatói feladatokat. Az 
igazgatón ő azért kapja az óra kedvezmény, hogy az intézménnye l kapcsolatos 
feladatokat ellássa. 
Azt is elmondta, hogy tisztában van azzal, hogy kev és a szaktanár s a túlórák 
elosztása sem volt arányos a pedagógusok között. Az t sem értette, hogy miért 
2012 decemberében kérték visszamen őleg a pedagógusok a túlórát 2010 – ig, amikor 
már nyilvánvaló lett, hogy az állam vesz át az inté zmény működtetését és 
fenntartását. A túlórák nem is voltak feladva az IM I rendszerben, így 
részletesen át kellett volna nézni a túlórákat. Azt  is elmondta, hogy a 
tantárgyfelosztás egy kiinduló támpontot ad ennek k ivizsgálásához,de ett ől 
eltér ő óravégzések is történhettek. A pedagógusok jogosan  kérik az elvégzett 
munkáért a díjazásukat, csak az id őzítéssel van probléma. 
 
Pintye Magdolna igazgatón ő hozzászólásában elmondta, hogy azért csak 4 a 
kötelez ő órája és nem 8, mert az óvoda is hozzátartozott az  iskolához. A 
tantárgyfelosztások pedig id őben be voltak küldve a kormányhivatalba és a 
polgármester által alá is voltak írva. Amikor Görög  László lett a polgármester 
2010-ben arra törekedett, hogy jó legyen az önkormá nyzat és az iskola viszonya 
(karácsonyi vacsora,7 számítógép átadása a teleház beindításához). 
2009 júliusában Nagy Csaba akkori polgármester és D r. Lakatos Péter jegyz ő 
levélben értesítették, hogy nem adhat fel több túló rát a takarékosság miatt. 
Erre a levélre azért nem válaszolt, mert tudomásul vette és nem tartotta 
fontosnak az írásbeli reagálást. 2011 márciusában j öttek el őször vizsgálni az 
intézményt és akkor derült fény a szakos ellátottsá g hiányosságára. A Halmos 
Sándor által írt szakért ői vélemény meglátása szerint nem állja meg a 
helyét,mert ő nyugalmazott egyetemi tanár és neve nem található az országos 
szakért ői névjegyzékben. Le kellett volna írni, hogy milyen  területen szakért ő 
és az igazolvány számát is oda kellett volna írnia.  Fenntartások nélkül nem 
tudja elfogadni ezt a szakért ői véleményt, annál is inkább hogy őt meg sem 
hallgatta. 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy folyamatos an lettek az anyagok bekérve 
az általános iskolától, de az késve állt mindig a s zakért ők rendelkezésére. 



 
Pintye Magdolna igazgatón ő válaszában elmondta, hogy csak az önkormányzattal 
történtek egyeztetések, vele pedig nem. A Halmos Sá ndor által készített 
szakért ői véleményben sok a pontatlanság. Visszamen őleg megnézte a 
költségvetésekben és a túlórák minden évben be volt ak tervezve, csak nem lettek 
feladva. Ha egy szakért ő nem tud értelmezni, egy pontot én sem vagyok hajla ndó 
elfogadni a véleményét, mert 6 órát helyettesíteni pedagógiai  képtelenség, a 8. 
osztályban a 6. órát helyettesítették. Kovácsnéékka l kapcsolatban azt tudta 
elmondani, hogy a 8 hónap végkielégítés megillette őket, hiszen 5 évvel voltak a 
nyugdíjazás el őtt, de az akkori képvisel ő tagokat meg fogja ezzel kapcsolatban 
kérdezni. Lehet, hogy nincs testületi határozat és az  ő túlórájukat nem kell 
kifizetni. A pótlékok mindig ki voltak számlázva és  az önkormányzatnak oda 
lettek adva. A továbbképzési terv nem volt aktualiz álva, de a hiányosságokat 
pótolta és a számlákat leadta az önkormányzat felé.  Továbbképzésen több 
pedagógus is részt vett. A túlóra számokat mindig k erekítve kellett összesíteni. 
Nem azért mentette fel Kovácsnéékat, hogy az ő óráikat is letanítsák, nem 
hiányzott a túlóra egyikk őjüknek sem. Több órát nem tanítottak le, mint amenn yit 
a törvény el őír, sajnos még kevesebbet, mert ennyién nem tudták ellátni azokat 
az órákat. Megkérdezte, hogy Kónya Lászlónénak mi a lapján lett kifizetve az 
általa elvégzett munka. 
 
Görög László polgármester erre azt válaszolta, hogy  csak el őleget kapott és 
lenyilatkozta, ha valami hiányosság van, hajlandó v isszafizetni a pénzt. 
Megkérdezte a polgármester Pintye Magdolnát, hogy h a ennyi túlórája volt, akkor,  
hogy volt minden szerdán szabad napja? 
 
Pintye Magdolna igazgatón ő azt válaszolta, hogy egyáltalán nem volt és most 
sincs szerdánként szabadnapja. 
 
Görög László polgármester megkérdezte, van e valaki nek kérdése a témával 
kapcsolatban. 
 
Goda Ferencné pénzügyi ügyintéz ő elmondta, hogy arról testületi határozat van, 
hogy soha nem hozta id őben Pintye Magdolna a tantárgyfelosztást.  Akkor le ttek  
aláírva, mikor a kormányhivatal ellen őrzésre bekérte. 
 
Pintye Magdolna igazgatón ő elmondta, hogy azért nem adta fel a túlórákat, mer t 
Nagy Csaba volt polgármester levélben megtiltotta n eki. Megkérdezte,hogy mivel 
az iskolát nem az önkormányzat tartja fenn,  az a t öbblet pénz,  amit hozzá kell 
tenni az már a számlán van – e? 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy törvénytel enül mentett fel az 
igazgatón ő két pedagógust 8 hónapra. Javasolta, hogy a KLIK b els ő ellen őrzést 
végezzen és vizsgálja meg, hogy történt e törvényte lenség. 
 
 
Pesti Béla László tankerületi igazgató elmondta, ho gy kollektív szerz ődés kell 
ahhoz, hogy teljesen fel lehessen menteni. Egy peda gógust alapesetben a felére 
lehet felmenteni. 
 
Gyurkovics Anna képvisel ő megkérdezte, hogy nyugdíjba vonulásnál van - e 
végkielégítés? 
 
Pintye Magdolna igazgatón ő azt válaszolta, hogy ők nem nyugdíjba vonultak. 
 
Pesti Béla László tankerületi igazgató elmondta, ho gy nincs ilyen nyugdíjba 
vonulásnál. Az önkormányzat pályázat alapján végezt e a létszámleépítést, ekkor 
van lehet őség felmentésre és végkielégítésre. A testületnek e rr ől határozatot 
kellett hozni, csak így lehetett végkielégítést adn i. 5 évig a helyére senkit 
nem lehet felvenni, csak ha törvényi változás van. 
 



Pintye Magdolna igazgatón ő elmondta, hogy a megszüntet ő nyilatkozatot átadta Dr. 
Lakatos Péternek, hiszen a pályázati anyagot ő állította össze. 
 
Görög László polgármester javasolta, hogy a bels ő ellen őröket kérjék fel a 
vizsgálatra, szeretné, ha megnéznék évekre visszame nőleg, hogy az önkormányzat 
mennyi normatívát fizetett vissza, azért mert mulas ztások történtek. 
 
Pócsi Józsefné képvisel ő véleménye szerint a sok szakért ői vizsgálat 
használhatatlan és felesleges pénzkidobás volt. Kér dezte, hogy mi lesz azokkal a 
pedagógusokkal, akik esetleg már Munkaügyi Bíróságh oz fordultak? 
 
Görög László polgármester azt válaszolta, hogy ezér t kérik meg a bels ő 
ellen őrzést, hogy pontot tegyenek az ügy végére. 
 
Pesti Béla László tankerületi igazgató elmondta, ha  a felkérés megtörténik, a 
tankerületi ellen őr jön, és az iskolában megnézi a dokumentumokat, be kéri az 
osztálynaplót, megnézi a tantárgyfelosztást és elké szíti a szakért ői véleményt. 
Ett ől függetlenül a dolgozónak jogában áll perelni. 
 
Gyurkovics Anna képvisel ő véleménye szerint ez minél hamarabb történjen meg,  
hogy a pedagógusok a pénzükhöz jussanak. 
 
Nagy László jegyz ő elmondta, hogy ez az összeférhetetlenség 2012-ben kezd ődött 
az iskola és az önkormányzat között mikor már nem t udta az önkormányzat 
működtetni az iskolát, mert nem volt rá pénze, nem ka pott az államtól 
támogatást. Elmondta, hogy az önkormányzat arra tet t ajánlatot, hogy a túlóra 
50%-át minden vizsgálat nélkül kifizeti. Véleménye szerint ezt el kellett volna 
fogadni és már mindenki hozzá jutott volna a pénzéh ez és le lehetett  volna 
zárni az ügyet. Elmondta, hogy a pedagógusok igényü ket megfogalmazva egy 
fizetési meghagyás kibocsátását kérték a közjegyz őt ől, aminek a közjegyz ő eleget 
tett, de a címzettje hibás volt. A túlóra díj fizet ésére az Encsencsi Közös 
Önkormányzati Hivatalt szólították fel, de e hivata l soha nem volt kapcsolatban 
az érintett pedagógusokkal. Véleménye szerint ezt a  problémát egy hónap alatt 
meg kellett volna oldani. 
 
 
Pócsi Józsefné képvisel ő elmondta, hogy 2013 márciusában  testületi határoz at 
született a kifizetésr ől, ami azóta nincs végrehajtva. Megkérdezte, hogy m iért 
csak Kónya Lászlóné vehette fel ezt a pénzt?  
 
Goda Ferencné pénzügyi ügyintéz ő elmondta, hogy a nyilatkozatott aláírta, ha 
olyan döntés születik, akkor vissza fogja ezt az ös szeget fizetni. 
 
Pesti Béla László tankerületi igazgató elmondta, ho gy igazgatón őnek is van 
túlórája. 
 
Pintye Magdolna igazgatón ő elmondta, hogy a többi pedagógus megkapja a túlóra  
pénzét, ő írásban le fogja nyilatkozni, hogy neki ne fizessé k ki ezt az 
összeget. Ne az legyen, hogy őmiatta nem kapják meg a többiek. 
 
Görög László polgármester véleménye szerint a KLIK fenntartó által a szakemberek 
vizsgálják meg a túlórák jogosságát és a díjazás mé rtékét, és legkés őbb tanév 
végére rendez ődik ez a dolog. Szavazásra bocsátotta, hogy az elle nőrzést a KLIK 
szakembereivel végeztessék el. 
 
A képvisel ő - testület 5 igen és 2 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
     Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képvisel ő –testületének  
     10/2014.(IV.22.) határozata 
 



A Nyírgelsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagó gusai elmaradt túlóra díjának 
rendezésér ől. 
 
A képvisel ő testület 
 
1.) Megismerte az elmúlt egy évben három oktatási s zakért ő (Molnár Ferenc, Pesti 
Béla László, Halmos Sándor) által a még 2012.decemb er 31. napjáig önkormányzati 
fenntartású általános iskola pedagógusai részére a 2009-2012.években ki nem 
fizetett túlóradíj kifizetésének lehet őségér ől készített szakért ői véleményekben 
foglaltakat. 
 
2.) Felkéri a Klebelsberg Intézményfenntartó Közpon t Nyírbátori Tankerületét, 
hogy az alábbi pedagógusok részére a 2009-2012. évb en ki nem fizetett túlóra 
összegét számolja ki, s arról az önkormányzatot - l ehet őség szerint-soron kívül 
tájékoztassa: 
 
A pedagógus neve, lakcíme: 
 
 1.) Mocsárné Bodnár Ágnes    4362 Nyírgelse Bajcsy  Zs. u. 20. 
 2.) Forgácsné Dobos Em őke   4300 Nyírbátor Munkácsy Sétány 3/A 2.em. 7/a 
 3.) Papp Budaházi Ágnes       4362 Nyírgelse Iskol a u. 11. 
 4.) Pócsi Józsefné                    4362 Nyírgel se Kossuth u. 
53. 
 5.) Körtvélyessy Csilla            4361 Nyírbogát Attila u. 6. 
 6.) Baloghné Enyedi Gyöngyike  4362 Nyírgelse Rákó czi u. 37. 
 7.) Mészáros Nóra                   4300 Nyírbátor  Iskola u. 37. 
fsz.5/a 
 8.) Dankóné Lucsánszki Erika  4300 Nyírbátor Édesa nyák útja 1. 3.em.11.a . 
 
 
 Határid ő: 2014.május 6. 
     Felel ős: Görög László polgármester 
 
 
3.) Felkéri Klebersberg Intézményfenntartó Központ Nyírbátori Tankerületét, 
vizsgálja meg, hogy az Igazgatón ő jogszer űen járt-e el abban az ügyben, hogy a 
két nyugdíjba bocsájtott pedagógust 8 hónapra mente tte fel munkavégzés alól 4 
hónap helyett. 
 
 
 
4.) Utasítja a polgármestert, hogy a 2- 3. pont sze rinti információ 
kézhezvételét követ ő képvisel ő testületi ülésen vegye napirendre a túlóradíj 
végleges lezárását. 
 
 
Határid ő: 2014.május 31. 
Felel ős: Görög László polgármester 
 
 
4. napirendi pont 
Nyírgelse község civil szervezetei (Sportegyesület,  Polgár őrség) által elnyert 
pályázatok finanszírozási kérdéseinek megtárgyalása  
 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a civil sz ervezetek nyertek pályázatot, 
ami 100%-ban támogatott. Ezt mellékelten csatolták is, csak az lenne a kérésük, 
hogy ezt az összeget finanszírozzuk nekik meg. Ha m egkapják a LEADER 
Egyesülett ől a pénzt, ők megtérítik az önkormányzatnak. Átadta a szót Nagy  
Lászlónak a polgár őrség vezet őjének. 
 



Nagy László polgár őr parancsnok elmondta, hogy megnyerték az autó pály ázatot 
6.200.000 Ft értékben, a forgalmazó 5 évig vállalja  ingyen a szervizelést, 
illetve 2 évig a cascot. Tájékoztatta a képvisel ő testületet a munkaruházat és 
eszközbeszerzésre megnyert pályázatról, melynek öss zege 1.500.000 Ft. 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy ennek az ö sszegnek a felhasználása 
kötött. 
 
Magyar Tiborné a szkander egyesület elnöke elmondta , hogy ők még nem kapták meg 
a nekik megítélt összeget. Kevésnek tartotta a 200. 000 Ft-os  éves összeget, 
elmondása szerint nem fedezi a kiadásokat.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy ha kész le sz a támogatói együttm űködési 
nyilatkozat, akkor meg fogják kapni a nekik járó pé nzt. 
Görög László polgármester szavazásra bocsátotta, ho gy a nyugdíjas egyesület 
kapja-e meg a tavalyi 200.000 Ft-ot. A képvisel ő testület egyhangúlag 7 igen 
egyhangú szavazattal  az alábbi határozatott hozta:  
 
Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képvisel ő-testületének 
11/2014.(IV.22.) határozata 
 
 
     Nyírgelse Község Nyugdíjas Egyesület támogatás áról 
 
 
A Képvisel ő testület: 
 
1.) Elismeri és megköszöni a Nyugdíjas Egyesület a község hírnevének öregbítése 
érdekében kifejtett munkáját. 
 
2.) A nyugdíjas egyesület 2013.évi 200.000.Ft össze gű támogatást utólagosan 
biztosítja a 2014.évi költségvetés tartalékából. 
 
5.) Felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban fogl altak végrehajtására. 
 
Határid ő: 2014. május 15. 
Felel ős: polgármester 
 
 
Nagy László jegyz ő elmondta, hogy a megállapodások id őhiány miatt nem készültek 
el, de hamarosan sor kerül rá. Az önkormányzat elvá r valamit cserébe ezért a 
pénzért. 
 
Görög László polgármester kérte, hogy a szkander sp ortegyesület elnöke mutasson 
be számlákat, illetve fényképeket a versenyekr ől, ami eddig nem történt meg. 
 
Magyar Lászlóné a szkander egyesület elnöke azt mon dta, hogy be fogja hozni a 
számlákat, csak t őle eddig nem kérték. 
 
Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a c ivil szervezetek által 
elnyert pályázatok el őfinanszírozását. 
 
A képvisel ő -  testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazatt al az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képvisel ő – testületének 
12/2014.(IV.22.) határozata 
 
A Sport Egyesület támogatásáról 



 
A képvisel ő- testület 
 
1.) Elismeri és megköszöni a sportegyesület község hírnevének öregbítése 
érdekében kifejtett munkáját. 
 
2.) Örömmel nyugtázta, hogy a sportegyesület 1.500. 000 Ft-ot pályázott és nyert 
el ruházat, eszköz és felszerelés vásárlására a LEA DER forrásból. 
 
3.) A 2. pont szerinti összeget a 2014. évi költség vetés tartalékából 
megel őlegezi a pályázati célok szerinti beszerzésekre azz al, hogy a pályázati 
támogatás a civil szervezet számlájára történ ő megérkezést követ ő 5 munkanapon 
belül át kell utalja az önkormányzat számlájára. 
 
4.) Felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban fogl altak végrehajtására. 
 
Határid ő: 2014. május 15. 
Felel ős: polgármester 
 
 
Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képvisel ő – testületének 
13/2014.(IV.22.) határozata 
 
   A Polgár őrség támogatásáról 
 
A képvisel ő- testület 
 
1.) Elismeri és megköszöni a polgár őrség község hírnevének öregbítése érdekében 
kifejtett munkáját. 
 
2.) Örömmel nyugtázta, hogy a polgár őrség 1.600.000 Ft-ot pályázott és nyert el 
ruházat, eszköz és felszerelés vásárlására a LEADER  forrásból. 
 
3.) A 2. pont szerinti összeget a 2014. évi költség vetés tartalékából 
megel őlegezi a pályázati célok szerinti beszerzésekre azz al, hogy a pályázati 
támogatás a civil szervezet számlájára történ ő megérkezést követ ő 5 munkanapon 
belül át kell utalja az önkormányzat számlájára. 
 
4.) Felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban fogl altak végrehajtására. 
 
Határid ő. 2014. május 15. 
Felel ős: polgármester 
 
 
5.napirendi pont 
A Belügyminisztérium által a települési kamerarends zer kiépítésére kiírt 
pályázat megtárgyalása 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy ez a pályá zat 100%-ban támogatott. 
Átadta a szót Dr. Füri Attilának a Nyírlugosi Rend őr őrs parancsnokának. 
 
Dr. Füri Attila őrsparancsnok elmondta, hogy erre azért van szükség,  mert 
csökkenteni lehetne vele a b űncselekmények számát, és a rend őrségnek is lenne 
hozzáférése. Azoknak az önkormányzatoknak van erre lehet őségük, akik nem vettek 
részt adósságkonszolidációban és a Belügyminisztéri ummal közösen rend őrségi 
támogatással ki lehet építeni. 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a pályázat  összege 10.565.000 Ft, ami 
támogatott 100 %-ban és 8 belterületi kamerát fogla l magában. 
 



Nagy László jegyz ő elmondta, hogy azért fontos most a döntés, mert 20 14. április 
23- ig van a benyújtási határid ő. 
 
Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a p ályázatot. A képvisel ő 
testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal a z alábbi határozatot hozta: 
 
Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képvisel ő – testületének 
14/2014.(IV.22.) határozata 
 
 
Köztéri videó megfigyel ő rendszer kiépítésér ől 
 
A képvisel ő – testület: 
 
1.) Megismerte és megtárgyalta a belügyminiszter 28 /2014.(IV.1.) BM rendelete a 
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejle sztések támogatásáról 
kiírásra benyújtandó pályázatot. 
 
2.) Pályázatot kíván benyújtani köztéri videó megfi gyel ő rendszer telepítéséra 8 
belterületi helyszínre. 
 
 
3.) Megállapítja, hogy a pályázati költségvetés a k apott árajánlat alapján nettó 
8.318.900, azaz bruttó 10.565.003. Ft, melynek támo gatási intenzitása 100%, 
öner őt nem igényel. 
 
4,) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat összeá llítására, benyújtására és az 
azzal kapcsolatos feladatok végrehajtására. 
 
Határid ő: 2014. április 23. 
Felel ős: polgármester 
 
 
 
 
 
6. napirendi pont 
A Belügyminisztérium által a Nyírgelse községnek-mi nt adósságkonszolidációban 
nem részesült településnek –megítélt állami támogat ás felhasználásának 
megtárgyalása 
 
Görög László polgármester tájékoztatta a képvisel ő testületet az 
adósságkonszolidációban részt nem vett településnek  megítélt állami támogatás 
felhasználásáról. Beszámolt a tervezett felhasználá sról: 
 
SorszámFeladatÖsszeg1Polgármesteri hivatal épület e nergetikai korszer űsítése 
nyílászáró cserével3.000.000. Ft2Polgármesteri hiva tal épület f űtés és 
villamossági hálózatának teljes korszer űsítése3.500.000. Ft 
3Polgármesteri hivatal bels ő felújítása-bels ő burkolatok3.000.000. 
Ft4Polgármesteri hivatal épületében új irodabútorok 1.500.000. Ft6Nyírgelse és 
Szakoly közötti önkormányzati út 1 km-es szakaszána k felújítása2.500.000. Ft7A 
település belterületén, a Kossuth utcában – 2000 mé ter járdafelújítás2.000.000. 
Ft8Községi M űvel ődési Ház f űtéskorszer űsítése4.000.000. Ft9Település rendezési 
terv felülvizsgálata, módosítása   500.000. Ft10Igé nyelt összes 
támogatás20.000.000. Ft 
Elmondta, hogy az összegek felhasználása kötött. Fe lhatalmazást kért a képvisel ő 
testülett ől, hogy eljárhasson ebben az ügyben és árajánlatoka t kérjen. 
 
A képvisel ő - testület 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 



 
 
Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képvisel ő testületének 
15/2014.(IV.22.) határozata 
 
 
A Belügyminisztérium által megítélt állami támogatá s felhasználásáról 
 
 
 
 
 
A Képvisel ő- testület: 
 
1.) Örömmel nyugtázta, hogy Nyírgelse Község – mint  a 2012.évben 
adósságkonszolidációban nem részesült település – 2 0.000.000. Ft vissza nem 
térítend ő támogatásban részesült a Belügyminisztérium döntés e alapján. 
 
2.) Az 1. pont szerinti támogatást az alábbi felada tokra és összegben kívánja 
felhasználni: 
 
 
SorszámFeladatÖsszeg1Polgármesteri hivatal épület e nergetikai korszer űsítése 
nyílászáró cserével3.000.000. Ft2Polgármesteri hiva tal épület f űtés és 
villamossági hálózatának teljes korszer űsítése3.500.000. Ft 
3Polgármesteri hivatal bels ő felújítása-bels ő burkolatok3.000.000. 
Ft4Polgármesteri hivatal épületében új irodabútorok 1.500.000. Ft6Nyírgelse és 
Szakoly közötti önkormányzati út 1 km-es szakaszána k felújítása2.500.000. Ft7A 
település belterületén, a Kossuth utcában – 2000 mé ter járdafelújítás2.000.000. 
Ft8Községi M űvel ődési Ház f űtéskorszer űsítése4.000.000. Ft9Település rendezési 
terv felülvizsgálata, módosítása   500.000. Ft10Igé nyelt összes 
támogatás20.000.000. Ft 
 
 
3.) Felhatalmazza a polgármester, hogy a 2. pont sz erinti feladatok 
végrehajtását kezdje meg, azokat a 2014. évben bony olítsa le. 
 
 
Határid ő: 2014. december 31, 
Felel ős: polgármester 
 
 
7. napirendi pont 
Egyebek 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a mikrobus z pályázat támogatott összege 
10 M Ft, csak Volswagent lehet vásárolni. Az Autósz éles Kft vállalja, hogy 
megfinanszírozza a pályázatot, ehhez kellene egy ha tározat, hogy a képvisel ő 
testület elfogadja. Az önkormányzat önereje 2.700.0 00 Ft, amit 5 évig lehet 
kamatmentesen törleszteni.  
 
Pócsi Józsefné képvisel ő elhagyta az üléstermet. 
 
Nagy László jegyz ő véleménye szerint kidolgozatlan volt a pályázat pé nzügyi 
finanszírozása. Az önkormányzat célja, hogy legyen egy megbízható üzemképes 
járm űve, amire keveset kell költeni. Ezzel a lehet ősséggel élni kell. 
 
Görög László polgármester felhatalmazást kért a kép visel ő testülett ől, hogy 
eljárhasson ebben az ügyben. 
 



A képvisel ő testület 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal az al ábbi határozatot 
hozta: 
 
Nyírgelse Község Önkormányzata 
 Képvisel ő testületének 
16/2014.( IV.22.) határozata 
 
A mikrobusz pályázatról 
 
A képvisel ő testület: 
 
1. Megismerte és megtárgyalta a vidékfejlesztési mi niszter 103/2013. (XI. 8.) VM 
rendelete az Európai Mez őgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vid éki 
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál tatások fejlesztésére 2013-
tól igénybe vehet ő támogatások keretében elnyert 1638622635 azonosító szám alatt 
futó pályázat részleteit. 
 
2. Az elnyert Volkswagen Transporter Kombi HT BMT, 2.0CR TDI gépjárm ű költsége 
bruttó 12.700.000 Ft, melyb ől 10.000.000 Ft támogatás mellett az önkormányzat 
2.700.000 Ft öner őt rendelt a költségvetés terhére a 79/2013 (XI.22.)  sz. 
határozata alapján. 
 
3. A nettó 10.000.000 Ft azaz tízmillió  forint ért ékű gépjárm ű 
el őfinanszírozását hitelb ől,  a Porsche Hungária Kft által biztosított 5 havi  
kamatmentes hitelkonstrukció keretében kívánja mego ldani. A 12.700.000 Ft 
vételárat így 10.000.000 Ft kedvez ő hitelb ől és 2.700.000 Ft öner őből teljesíti. 
 
4. Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzés, a megrendelés és a 
hitelfelvétel elindítására és az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtására.  
 
Határid ő: azonnal 
Felel ős: polgármester 
 
Pócsi Józsefné képvisel ő visszatért az ülésterembe. 
 
Görög László polgármester tájékoztatta a képvisel ő testületet, hogy megkérdezte 
a Nemzeti Eszközkezel őt ől a polgármesteri hivatal mellett lév ő lakás eladását. A 
NEK válaszlevelében leírta, hogy nem adja el ezt a lakást, csak úgy ha az 
önkormányzat árajánlatot tesz a NEK tulajdonában lé vő összes ingatlanra. 
 
Nagy László jegyz ő elmondta, hogy meg kell nézni mennyi ingatlanról v an szó és 
milyen terhek terhelik azokat. Ha a képvisel ő testület úgy dönt, hogy az 
önkormányzatnak szüksége van ezekre az ingatlanokra  és tud vele mit kezdeni 
akkor vagyonszerzés céljából érdemes megvásárolni. 
 
Görög László polgármester szavazásra bocsátotta, ho gy kérjen-e listát a NEK 
tulajdonában lév ő ingatlanokról. 
 
A képvisel ő testület 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal az al ábbi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képvisel ő – testületének 
17/2014.(IV.22.) határozata 
 
A Képvisel ő-testület 
 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemzeti Eszkö zkezel ő Szervezett ől az 
általuk Nyírgelsén kezelt ingatlanokról rendelkezés re álló nyilvántartást kérje 
meg. 



 
 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy az Oláh Zs olt útlezárási levelére 
megjött az állásfoglalás a Közlekedési Felügyelett ől, amiben az áll, hogy az 
utat nem lehet lezárni. A képvisel ő testületnek arról kellene dönteni, hogy az 
önkormányzat megveszi-e ezt az utat 3 M Ft-ért, vag y nem. 
Az ügyben hozzászólás nem volt. Görög László polgár mester szavazásra bocsátotta 
az út megvételét. 
 
A képvisel ő testület egyhangúlag,  7 igen egyhangú  szavazatta l az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képvisel ő – testületének  
18/2014.(IV.22.) határozata 
 
 
A Nyírgelse külterületi 0240 hrsz-ú vételi ajánlatá ról 
 
 
A Képvisel ő- testület: 
 
 
1.) Megtárgyalta az Oláh Zsolt 4374 Encsencs Szabad ság u.14. szám  alatti lakos 
által az önkormányzat részére vételre felajánlott N yírgelse külterületi 0240. 
hrsz-ú, saját használatú út megjelölés ű ingatlan hasznosításának lehet őségét. 
 
2.) Úgy döntött, hogy az 1. pont szerinti ingatlant  nem kívánja megvásárolni. 
 
 
3.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy Oláh Zsolto t a döntésr ől tájékoztassa. 
 
 
 
Határid ő: 2014. május 9. 
Felel ős: polgármester 
 
 
Görög László polgármester tájékoztatta a képvisel ő testületet, hogy Deme 
Miklósné és Kissné Bégányi Zsuzsanna óvodai dolgozó k kérelmében nem született 
érdemi döntés. Szeretné, ha az ügyet Varga Péter be ls ő ellen őr vizsgálná meg. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek javaslata, vélemé nye. 
 
Pócsi Józsefné képvisel ő megkérdezte, hogy miért kell ehhez szakért ő? Az 
intézményvezet ő meg tudná nézni, hogy hová kell őket besorolni végzettségük 
szerint. Megkérte Nagy László jegyz őt, hogy nézze meg a törvényt és mondjon 
véleményt. 
 
Nagy László jegyz ő válaszában elmondta, hogy ez nem az ő feladata, hanem a 
dolgozók munkáltatójáé. 
 
Pócsi Józsefné képvisel ő szerint a régi és az új munkáltatójának a vélemény ét 
kellene összehasonlítani. 
 
 
Nagy László jegyz ő véleménye szerint az óvodavezet ővel a közalkalmazottak 
jogállásokról szóló törvény alapján ki kell ezt szá moltatni, és ha jár nekik az 
összeg, a képvisel ő testület a költségvetés tartalékából biztosítja az t. 
 



Görög László polgármester elmondta, hogy Illés Zolt án kérelme érkezett hozzá, 
melyben az áll, hogy szeretné a tejcsarnokot kibére lni, melyben egy büfét 
szeretne m űködtetni. Ebben kéri a képvisel ő testület döntését. Vállalják a 
bérleti díj és a közüzem ű számlák fizetését, illetve az épület felújítását. 
A felújítás költségeit beleszámolnánk a bérleti díj ba. 
 
 Molnárné Goda Gabriella képvisel ő elmondta, hogy amilyen felújítást végez az 
épületen, azt a szerz ődés lejárata után sem bontsa el. 
 
Pócsi Józsefné képvisel ő véleménye szerint meg kell kötni a bérleti szerz ődést, 
ne álljon üresen ez az épület. 
 
Görög László polgármester kérte a képvisel ő testületet, hogy szavazzanak ebben a 
kérdésben.  
 
A képvisel ő testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
      Nyírgelse Község Önkormányzat  
     Képvisel ő – testületének 
19/2014.(IV.22.) határozata 
 
Illés Zoltán nyírgelsei lakos épületbérleti kérelme  ügyében  
 
A képvisel ő – testület  
 
1.) Illés Zoltán Nyírgelse, Benczúr. u. 11. szám al atti lakos részére bérbe adja 
az önkormányzat tulajdonát képez ő volt tejcsarnok épületét söröz ő működtetése 
céljára.  Az épület bérleti díját 10.840.-Ft összeg ben állapítja meg. Amennyiben 
az épületet felújítja, a felújítás számlával igazol t összege a bérleti díjba 
beszámításra kerül. 
 
      2.) Utasítja a polgármestert, hogy nevezettel  a bérleti szerz ődést kösse 
meg. 
 
 
 
Határid ő: 
Felel ős: polgármester 
 
 
 
Görög László polgármester tájékoztatta a képvisel ő testületet a Szent György 
Id ősek Otthonának intézményi térítési díjának emelésér ől. 
 
Nagy László jegyz ő elmondta, hogy minden évben a képvisel ő testület hatásköre 
meghatározni az intézményi térítési díjat. Az intéz mény 16 f ővel m űködik. 
Térítési díj emelésére azért van szükség, mert 2013 -as évben az ellátási napok 
száma kevesebb volt, mint a 2012-es évben, az önköl tségben keletkezett 4 M Ft-os 
többlet.  A növekmény 2700Ft/hó/f ő. 
 
Kulin Béla Mihály képvisel ő megkérdezte, hogy miért van szükség a térítési díj  
emelésére, mikor a korábbiakban arról volt szó, hog y az önkormányzat 
költséghatékonyabban tudja m űködtetni az intézményt, mint a kistérség, ezért 
vette vissza. Mégis keletkezett majdnem 5 M Ft több letköltség, ez mib ől adódik? 
 
Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy  3 évvel ezel őtt 6.800.000 
Ft-ot kellett pótolni a m űködtetéshez, ez az ő számításai szerint mára 12 M Ft 
lenne. 
 



Kerékgyártó András gk. esperes úr megkérdezte, hogy  miért nem adta át az 
önkormányzat a m űködtetést a Nyírmihálydi Református Egyháznak? 
A működtetést úgy vállalta volna, hogy kiegészítést nem  kellett volna fizetni az 
önkormányzatnak.  
 
Görög László polgármester válaszolta, hogy volt err ől szó korábban, de olyan 
ráfizetéses volt az intézmény, hogy nem érte volna meg a m űködtetése. 
 
 
Nagy László jegyz ő elmondta, hogy a költségek csökkentésére az lenne a megoldás, 
ha b ővítenék az intézményt. 
 
Pócsi Józsefné képvisel ő elmondta, hogy már 4 éve err ől tárgyalnak, hogy 
bővítsék az intézményt a költségek csökkentése érdeké ben, de ebben nem történt 
változás. 
 
Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a r endelet módosítását. 
 
A képvisel ő testület 5 igen és 2 tartózkodás szavazattal az al ábbi rendeletet 
alkotta: 
 
Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képvisel ő testületének 
6/2014.(IV.28.) 
önkormányzati rendelete 
 
 
 
a Szent György Id ősek Otthonában nyújtott ellátásokért fizetend ő intézményi 
térítési díjakról szóló 12/2011.(IX.14.) önkormányz ati rendelet ( a 
továbbiakban: rendelet) módosításáról. 
 
Nyírgelse Község Önkormányzatának Képvisel ő – testülete a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvé ny 92.§. (1) bekezdés a.) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország  helyi önkormányzatokról 
szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdésé ben meghatározott 
feladatkörében eljárva a következ őket rendeli el: 
 
1.§ A rendelet melléklete helyébe az alábbi rendelk ezés lép:  
„ a Szent György Id ősek Otthonában fizetend ő intézményi térítési díj számítási 
alapja: 
 
El őző évi önköltség:         29.239.941 Ft 
Fér őhelyek száma:                         16 f ő 
 
 
Ellátottak száma 2013-ban :       5713 gondozási na p/365=15,65 f ő 
 
 
 
2013.évi önköltség összege:        29.239.941 Ft 
 ebb ől támogatás:      14.565.341 Ft 
Tényleges önköltség:      14.674.600 Ft 
 
 
Az intézményi térítési díj összege: 
 
 a,) 1 gondozási napra : 14.674.600/5713=2.568,63 F t 
 b,) 1 hónapra vetítve: 2.568,63*30= 77.059 Ft            ” 
 
 



2.§. ( 1.) Ez a rendelet 2014.május 8. napján lép h atályba. 
 
       (2.) A rendelet hatályba lépésével egyidej űleg hatályát veszti Nyírgelse 
Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének a rendelet módosításáról szóló 
1/2013.(II.12.) önkormányzati rendelete. 
 
 
Görög László polgármester tájékoztatta a képvisel ő testületet az orvosi rendel ő 
akadálymentesítésér ől. Elmondta, hogy az ÁNTSZ-t ől kaptak felszólító levelet, 
hogy legkés őbb augusztus 29-ig meg kell csinálni az akadályment esítést. 
Amennyiben ez nem történik meg 500.000 Ft-tól-1.000 .000 Ft-ig terjed ő büntetést 
lehet kapni. Elmondta, hogy az orvosi rendel ő felújítására kiírt pályázat az 
elúszott. A költségvetésbe be van tervezve erre a c élra öner ő. Szeretné, ha az 
öner ő terhére megcsinálnák a feljárót, illetve a nyílász árokat is kicserélnék. 
Megkérdezte van e valakinek valami hozzászólása jav aslata. 
 
Pócsi Józsefné képvisel ő megkérdezte, hol járnak azzal a vizsgálattal, hogy  
megnézzék ki és mit hibázott a pályázattal kapcsola tban. Elmondta, hogy egy 
nagyon régi épületr ől van szó ráférne a felújítás, kevés településnek v an ilyen 
orvosi rendel ője.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy meg van in dítva az eljárás és alá van 
támasztva 15 M Ft-al, hogy mit bukott az önkormányz at. Várjuk a vizsgálat 
eredményét. A vizsgálatot Dr. Karácsony Ibolya ügyv édnő végzi. 
Elmondta, hogy az önkormányzat nem hibázott, aki ig en az fogja érte tartani a 
hátát. A kiviteli tervek nem voltak meg az önkormán yzatnál. 
 
Pintye Magdolna képvisel ő elmondta a polgármesternek, hogy az ellen őrök 
felszólították, hogy a kiviteli tervet adja be. 
 
Dr. Szlinszky Éva háziorvos elmondta, hogy őket senki nem kérdezte meg a 
kiviteli terv készítésekor. Véleménye szerint nem l ehet egy bejárata a véd őnői 
szolgálat és a háziorvosi szolgálatnak. 
 
Görög László polgármester szavazásra bocsátotta az orvosi rendel ő felújítását az 
öner ő terhére. 
 
A képvisel ő testület 6 igen és 1 tartózkodással az alábbi hatá rozatot hozta: 
 
 
Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képvisel ő – testületének 
20/2014.(IV.22.) határozata 
 
 
Az orvosi rendel ő akadálymentesítésének kiépítésér ől 
 
 
A képvisel ő -  testület 
 
 
1.) Az önkormányzat tulajdonát képez ő Nyírgelse Kossuth u. 51. szám alatt 
található orvosi rendel ő akadálymentesítését, az épület küls ő nyílászáróinak 
cseréjét és parkolójának kialakítását kívánja elvég ezni az orvosi rendel ő 
felújítására benyújtott,de támogatásban nem részesü lt pályázat 6.000.000. Ft 
önerejéb ől. 
 
 
2.)Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés lebo nyolítására. 
 
 



Határid ő: 2014. szeptember 30, 
Felel ős: polgármester 
 
Nagy László jegyz ő tájékoztatta a képvisel őket, hogy a jogszabály el őírása 
alapján rendelkezni kell a helyi óvoda felvételi kö rzethatárának a meg 
állapításáról. Javasolta, hogy a Nyírgelsei Nyitnik ék Óvoda felvételi 
körzethatáraként a község Közigazgatási területét j elölje ki a képvisel ő - 
testület. 
Mivel érdemi hozzászólás nem volt így a képvisel ők 7 igen egyhangú szavazattal a 
jegyz ői el őterjesztést változatlanul hagyva az alábbi döntést hozták: 
 
Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képvisel ő -  testületének 
21/2014.(IV.22.) határozata 
 
 
az óvodai felvételi körzethatár megállapításáról 
 
A képvisel ő - testület  
 
1.) A Nyírgelse Nyitnikék Óvoda (4362 Nyírgelse, Is kola u. 16.) felvételi 
körzethatáraként Nyírgelse Község közigazgatási ter ületét jelöli ki. 
 
2.)  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a köznevel ési információs rendszer 
(KIR) felé a szükséges tájékoztatást adja meg. 
 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felel ős: polgármester 
 
 
 
Görög László polgármester tájékoztatta a képvisel ő testületet, hogy az 
önkormányzat 2007-2010 közötti id őszak gazdálkodásáról még nem foglalt állást a 
testület. 
 
 Pócsi Józsefné képvisel ő zárt ülés tartására tett javaslatot e témában.  
 
Görög László polgármester támogatta a javaslatot, é s szavazásra bocsátotta azt. 
 
 
A  képvisel ő -  testület 6 igen 1 tartózkodás szavazattal elfog adta a zárt 
ülést. 
 
 
 
 
      k.m.f. 
 
 
Görög László      Nagy László 
polgármester      jegyz ő 
 
 
 
Kulin Béla Mihály      Kapási József 
jegyz őkönyv hitelesít ő     jegyz őkönyv hitelesít ő 
 


