
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ- TESTÜLET 
 
2013.március 19.-én megtartott 
Képviselő-testületi ülésének 
 
 

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

 
 
 

 
T Á R G Y S O R O Z A T A  

 
 
 
1./A Geszterédi Piac Kft. vállalkozási szerződésének megtárgyalása. 
 
 
2./ Az Önkormányzat 2013.évi költségvetési rendeletének megtárgyalása. 
 
3./Óvoda vezetői pályázat. 
 
 
 
 
 
 
Nyírgelse, 2013. március 19. 
 
 
 
        Görög László 
        Polgármester 



JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. március 
19.-én megtartott testületi üléséről. 
 
 
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella 
alpolgármester, Pintye Magdolna,, Gyurkovics Anna, Kulin Béla, Pócsi 
Józsefné, képviselők, Nagy László jegyző. 
 
Igazoltan maradt távol: Kapási József 
 
A Geszterédi Piac Kft. képviseletében: Bittmann Mária 
 
Görög László polgármester köszöntötte a megjelenteket, s az ülést 1530 – kor 
megnyitotta. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős 
képviselő-testületből 6 fő jelen van.  
 
Görög László polgármester javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 
 
A képviselő – testület 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta a következő 
napirendi pontokat: 
 
1./A Geszterédi Piac Kft. vállalkozási szerződésének megtárgyalása. 
 
 
2./ Az Önkormányzat 2013.évi költségvetési rendeletének megtárgyalása. 
 
3./Óvoda vezetői pályázat. 
 
 
 
A javaslatot a képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
1 Napirend: 
 
Görög László polgármester  ismertette a szerződés tartalmát, amely megfelelt a 
korábbi testületi ülésen elhangzottaknak, a képviselők részéről nem merült fel 
kérdés, hozzászólás, ezért 6 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot 
alkotta:  



Nyírgelse Község Önkormányzatának 
27/2013. (III.19.) 

határozata 
A Képviselő-testület: 

1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Geszterédi Piac Kft-vel (cím, 
képviselője) a helyi melegítőkonyha (cím) működtetésére előkészített és 
megismert szerződést aláírja. 
Határidő: 2013.03.31. 
Felelős: polgármester 

2.napirend 
 
Az önkormányzat költségvetési rendeletének átdolgozása megtörtént, az 
átdolgozott formában megkapták a képviselők. Görög László a képviselők 
véleményét, javaslatát kérte a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 
 
 
Kulin Béla képviselő: a szállítási költségekből javaslok 800.000 Ft-ot 
átcsoportosítani  járda felújításra. 
 
A képviselők 6 igen egyhangú szavazattal támogatták a képviselő úr javaslatát. 
 
Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a költségvetési rendelet-
tervezetet.  
 

Nyírgelse Község Önkormányzatának 
28/2013 (II.19.) 

határozata 
A Képviselő-testület: 

1. Az önkormányzat 2013. évi a legutóbbi 2013. március 12-i ülés 
javaslatainak figyelembe vételével átdolgozott költségvetési rendelet-
tervezetét megtárgyalta és az nem fogadja el. 

 

 
3.napirend 
 
Nagy László jegyző ismertette az óvoda vezetői pályázat kritériumait, kérte a 
képviselők hozzászólását. 
 

 
 
 



 
Nyírgelse Község Önkormányzatának 

29/2013 (III.19) 
határozata 

A Képviselő-testület: 
1. Pályázatot hirdet a  Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda (4362 Nyírgelse Iskola 

utca 12.) óvodavezetői álláshelyének betöltésére az alábbi feltételekkel: 
Pályázati feltételek: 
• felsőfokú óvodapedagógusi végzettség 
• 5 év szakmai gyakorlat 
• büntetlen előélet 
• bérezés a kjt. szerint, vezetői pótlék 200% 
• kinevezés időtartama 2013. szeptember 1 - 2018. augusztus 31. 
• előny: vezetői gyakorlat 

2. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a pályáztatással kapcsolatos eljárásokat 
folytassa le. 
Határidő: 2013.07.31. 
Felelős: jegyző 

 
 
 
 
 
4.napirend 
 
Görög László elmondta, hogy Somogyi János ügyvédi költségei 700.000 Ft-ba 
kerültek, kérte a képviselőket, hogy véleményezzék az ügyvéd úr követelését. 
 
Pócsi Józsefné képviselő:  Irreálisan magasnak gondolom a költségeket, 200.000 
Ft-ot javaslok. 
 
Kulin Béla képviselő: Támogatom a javaslatot. 
 
Nagy László: Én megkérdeztem más ügyvédeket is ismertetve az ügy részleteit, 
és mélyen az ügyvéd úr ajánlata alatt voltak 50 és 100 ezer forintban határozták  
meg. 

 
 
 
 
 
 



Nyírgelse  Község Önkormányzatának 
30/2013 

határozata 
 
 

A Képviselő-testület: 
1. Megismerte a Dr. Somogyi János ügyvéd (4300 Nyírbátor, Báthori István 

utca 2 ) által az önkormányzat érdekében kifejtett ügyvédi tevékenység 
körülményeit a nyírbogáti önkormányzattal szemben folyamatban volt 
vagyonmegosztási perrel kapcsolatban. 

2. Az elvégzett munkával nem arányban állónak tartja az ügyvéd által 
munkadíjként benyújtott 700.000 Ft összegű számlát. 

3. Az elvégzett ügyvédi munka díjazásaként – mivel megbízás ez ügyben 
nem köttetett – 200.000 Ft munkadíjat állapít meg. 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. pont szerinti díjat – az 
ügyvéddel történt egyeztetést követően- utaltassa át az ügyvéd részére. 
Határidő: 2013.03.31. 
Felelős: polgármester 

 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, Görög László polgármester az 17:15 – 
kor bezárta. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 
Görög László        Nagy László 
polgármester           körjegyző 
 


