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KÉPVISELŐ – TESTÜLET 
 
2013. június 10-én megtartott 
Rendkívüli Képviselő – testületi ülésének 
 
 

a.) jegyzőkönyve 
b.) határozata 
c.) előterjesztése 
d.) tárgysorozata 

 
 
 

TÁRGYSOROZATA 
 
 

1./ A „Nyírgelse orvosi rendelő bővítése, felújítása, védőnői szolgálat 
kialakítása” megnevezésű projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó 
előterjesztés megtárgyalása 
  
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) 

 
 
 

2./ Egyebek 
 

 
 
 

Nyírgelse, 2013. Június 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Görög László 
polgármester 

 



 
 
Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Nyírgelsén, Az Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatal Nyírgelsei Kirendeltsége 
tanácskozó termében 2013. Június 10-én 07:30 órai kezdettel megtartott testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: 

- Görög László polgármester 
- Nagy László jegyző 
- Molnárné Goda Gabriella képviselő 
- Gyurkovics Anna képviselő 
- Kapási József képviselő 

 
Meghívottak: nem voltak meghívottak. 
 
Görög László polgármester köszöntötte a jelen lévőket. Megállapította, hogy a testületi ülés 
határozatképes, mivel a 7 fős testületből 4 fő képviselő jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a 
meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását fogadják el, vagy ha valakinek más 
napirendi pontra van javaslata, az terjessze elő. 
A polgármester által megtárgyalásra javasolt napirend:  
 
Napirend előtt:  Tájékoztató a legutóbbi képviselő – testületi ülés óta eltelt időszak 
eseményeiről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés) 
 
Napirend: 
 
1./ A „Nyírgelse orvosi rendelő bővítése, felújítása, védőnői szolgálat kialakítása” 
megnevezésű projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó előterjesztés megtárgyalása 
 Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) 
 
2./ Egyebek 
 
Mivel más napirend megtárgyalására javaslat nem volt, így a képviselő-testület 4 igen 
egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el: 
 
Napirend előtt: Tájékoztató a legutóbbi képviselő – testületi ülés óta eltelt időszak 
eseményeiről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés) 
 
Napirend: 
 
1./ A „Nyírgelse orvosi rendelő bővítése, felújítása, védőnői szolgálat kialakítása” 
megnevezésű projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó előterjesztés megtárgyalása 
 Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) 
 
2./ Egyebek 



 
 
 
 
Napirend előtt: 
Görög László polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a játszótér kialakítása 
befejeződött, a június 22-én megrendezésre kerülő falunapig átadásra kerül. A falunap 
előkészületei terv szerint zajlanak. Ígéretet kapott az állami közútkezelő Nyírbátori telephelye 
vezetőjétől, hogy a falunapig a községben kijavítják a kátyúkat.  
Elmondta, hogy a pedagógusok elmaradt túlóra díjának kifizetése azért késik, mert az iskola 
igazgatója a mai napig nem adta le a pénzügy részére a kifizetés alapjául szolgáló kimutatást, 
tantárgyfelosztást. 
 
Kérdezte, van e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. 
Molnárné Goda Gabriella képviselő felajánlotta, hogy a falunap megrendezésében képviselő -  
társaival szívesen segít. 
 
Mivel egyéb érdemi hozzászólás nem volt, így a képviselők a polgármester napirend előtti 
tájékoztatóját 4 igen egyhangú szavazattal elfogadták.  
 
1./ A „Nyírgelse orvosi rendelő bővítése, felújítása, védőnői szolgálat kialakítása” 
megnevezésű projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó előterjesztés megtárgyalása 
 Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) 
Görög László polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az orvosi rendelő felújítására, 
bővítésére, védőnői szolgálat kialakítása a közbeszerzési pályázat lebonyolításával megbízott 
NYÍRBER KFT. (4400 Nyíregyháza, Hunyadi út 78/A) a kivitelezői ajánlatok értékelését 
elvégezte. Az ehhez kapcsolódó dokumentáció a meghívóval együtt, mint előterjesztés 
megküldésre került a képviselők részére.  
 
Kérte, hogy a bírálóbizottsági jegyzőkönyvről illetve a bírálati lapok tartalmáról a képviselők 
mondják el a véleményüket. (A jegyzőkönyv és a bírálati lap a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
Mivel hozzászólás nem volt, így a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal a döntési 
javaslattal mindenben megegyezően az alábbi döntést hozta:  
 
 
 

Nyírgelse Község Önkormányzata 
Képviselő – testületének 

36/2013. (VI.10.) 
 

HATÁROZATA 
 

A képviselő – testület: 
1. Megismerte és megtárgyalta a „Nyírgelse orvosi rendelő bővítése, felújítása, védőnői 

szolgálat kialakítása” megnevezésű projekt NYÍRBER Kft. (4400 Nyíregyháza, 
Hunyadi út 78/A) –mint a közbeszerzési eljárás bonyolítója – által a beérkezett 
ajánlatokról készített értékelésben, a bíráló bizottsági jegyzőkönyvben és a bírálati 
lapban foglaltakat. 

2. Egyetért a beérkezett ajánlatok értékelésében megfogalmazottakkal, érvényesnek 
nyilvánítja az ajánlatokat s felkéri a D&D BUILDER Kft.-t (4026 Debrecen, Bethlen 



utca 6-8. E épület 1/9.), a Generál Magyarország Kft-t (4031 Debrecen, Határ út 5.) és 
a Saltem Kft-t (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 11-13. 4. em. 34.), hogy a 
beruházással kapcsolatos tárgyaláson vegyen részt. 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy e döntésről a NYÍRBER Kft-t értesítse. 
 
 
2./ Egyebek 
Görög László polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Nyírgelse, József Attila út 11. 
szám alatti önkormányzati bérlakás felújítása befejeződött. Kérte, hogy erősítsék meg azt a 
korábbi elképzelést és döntést, hogy a bérlakást Fülöpné Szucsányi Annamária 4300. 
Nyírbátor, Mester út 1/C szám alatti lakos, a helyi Óvoda megbízott vezetője részére adják 
bérbe határozatlan időre. 
Mivel hozzászólás nem volt a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az 
előterjesztésnek mindenben megegyezően az alábbi döntést hozta: 
 
 
 

Nyírgelse Község Önkormányzata 
Képviselő – testületének 

37/2013 (VI.10.) 
 

HATÁROZATA 
 
 

A képviselő – testület: 
 

1. A Nyírgelse, József Attila út 11. Szám alatti önkormányzati bérlakást Fülöpné 
Szucsányi Annamária, 4300 Nyírbátor, Mester út 1/C. szám alatti lakos részére utalja 
ki 2013.06.10. napjától határozatlan időtartamra. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Mivel más napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 08.15 órakor 
bezárta. 
 
 
Nyírgelse, 2013. Június 10. 
 
 

k.m.f. 
 
 
Görög László         Nagy László 
Polgármester               jegyző 


