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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült: Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2014. december 
22-én megtartott Közmeghallgatásán. 
 
Jelen vannak: Görög László polgármester 

Földesi László alpolgármester 
Tóth József képviselő 
Kiss István képviselő 
Pintye Magdolna képviselő 
Zoltai László képviselő 

 
Tanácskozási joggal vett részt:  

Nagy László jegyző 
 
Meghívottak: 

Nyírbátori Rendőrkapitányság részéről Nagy István rendőr alezredes 
Debreceni Vízmű Zrt. részéről Dominyák Csaba 
Dr. Szlinszky Éva háziorvos 
Geszterédi Piac Kft. részéről Bittmann Mária 
Szucsányi Annamária óvodavezető 
Baboss Csilla intézményvezető 
Nagy László Polgárőrség elnöke 
Tender Terv Kft. részéről Németi Róbert 
 

Érdeklődő állampolgár: 70 fő 
 
Görög László polgármester köszöntötte a jelenlévőket s az ülést 1700- kor megnyitotta. 
.  
 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzati törvény rendelkezési értelmében, 
minden évben egy alkalommal kötelezően közmeghallgatást kell tartani.  
 
Megállapította, hogy a képviselő- testület határozatképes, mivel 7 fő képviselő- 
testületi tag közül 6 fő képviselő- testületi tag megjelent. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth József és Kiss István képviselőket javasolta. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megválasztotta jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Tóth József és Kiss István képviselőket. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjainak az elfogadására.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat: 
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1./ Beszámoló a 2014-es évről 
Előadó: Görög László polgármester 
 
2./ Egyebek 
Előadó: Görög László polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont: Beszámoló a 2014-es évről 
 
Görög László polgármester tájékoztatta a jelenlévőket: 
 
1./ Az önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási előirányzata 365 millió forint volt, 
amely javarészt normatív támogatásokból, helyi adóbevételekből és egyéb 
bevételekből /ellátási díjak, térítési díjak, a lakosságnak értékesített tűzifa/ tevődött 
össze. A kiadások egy jelentős részét a beruházási kiadások tették ki 
2./ Tájékoztatójában elmondta, hogy LEADER-es pályázat keretében az önkormányzat 
nyert egy Volskwagen mikrobuszt, amelynek csak az áfáját kellet önerőből kifizetni.  
3./ Az orvosi rendelő felújítására is sort került a 2014. évben szintén önerőből, mert az 
elnyert bővítési és felújítási pályázat nem valósulhatott meg. Akadálymentes rámpa 
épült, a nyílászárók ki lettek cserélve, a fűtési rendszer fel lett újítva, és a parkolás is 
megoldottá vált, valamint a csapadékvíz elvezetése is megvalósult egy új árok 
kialakításával.  
4./ A temető karbantartására is igen nagy hangsúlyt fektetett az önkormányzat, és az 
urnafal is elkészült. Szorgalmazni fogja, a temető további körbekerítését, hogy a 
vadaktól és a lopásoktól mentesíteni tudják az egész területet. Kérte a lakosság 
segítségét, hogy akinek majd ideje engedni fogja segítsen be a temető körbekerítési 
munkáiba. Arról is tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 2015. évben a ravatalozó 
épületét is fel szeretné újítani, és amennyiben lehetőség lesz rá, a hűtőt is ki szeretné 
cseréltetni, mert már nagyon régi. A Kossuth utca felőli feljárót is el szeretné 
készíttetni, hogy a temetőt mind a két irányból tisztességesen meg lehessen közelíteni. 
5./ A telephely fejlesztésére is igen jelentős összeget különített el az önkormányzat. 
Amint elkészül, az önkormányzat tulajdonában lévő gépeket és eszközöket oda fogják 
egy helyre csoportosítani, ott lesznek tárolva.  
6./ Az önkormányzat nyert egy komposztáló láda pályázatot, a ládák már kiosztásra is 
kerültek.  
7./ Elmondta, hogy a Jókai utcán lévő szolgálati lakás felújítása is folyamatban van, a 
tavasz folyamán el is fog készülni. 
8./ Az Idősek Otthona udvarán is elkészült egy 100 m2 fatároló helyiség, hogy a tűzifát 
és egyéb értékes eszközöket el lehessen benne helyezni.  
9./ Arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előző évekhez hasonlóan ebben az 
évben is megoldották a szalmadi gyerekek szállítását. A Képviselő- testület döntése 
alapján a szülőknek nem kell hozzájárulást fizetniük. 
10./ Nyári gyermekétkeztetésben is részt vett az önkormányzat, melynek útján 90 
gyerek kapott nyáron ingyen ebédet.  
11./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat keretében 4 felsőoktatási intézményben tanuló 
diákot támogatott az önkormányzat.  
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12./ Tájékoztatójában elmondta, hogy a 2014. évben is pályázott az önkormányzat 
szociális tűzifára, amelyet meg is nyert, a kiosztására a következő héttől kerül majd 
sor. Kb. 230 család részesülhet majd ezen támogatásból. /3 vagy több gyerekesek, 
aktív korúak ellátásában, lakásfenntartási támogatásban, gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők, 65 év feletti idős emberek/ 
13./ A karácsonyi ünnepek alkalmából minden kisóvodás és kisiskolás gyerek kapott 1 
kg szaloncukrot, és minden nyírgelsei család is kapott 2.000 Ft értékű vásárlási 
utalványt . 
14./ Tájékoztatójában elmondta, mivel az önkormányzatnak nincs adóssága, ezért 
kapott egy 20 millió forintos belügyminisztériumi támogatást, amelynek kötött a 
felhasználása. Ebből valósult meg a hivatal felújítása, /nyílászáró csere, fűtés 
korszerűsítés, belső festés, külső homlokzat festése, belső burkolat felújítása/ 
művelődési ház fűtési rendszerének átalakítása,  Szakoly- Nyírgelse összekötő út 
burkolatának felújítása, Kossuth utcán járda felújítása, polgármesteri hivatal 
eszközállományának a felújítása. 
15./ A közfoglalkoztatással kapcsolatban arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 
2014. évben különböző programok keretében 108 fő foglakoztatására került sor. A 
kifizetett bérekre és járulékaira 100 %-os támogatást kapott az önkormányzat.  A 
munkák elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzésére is sor került, szintén 100 %-os 
támogatással. /pótkocsi, szárzúzó, láncfűrész, fűnyíró, kézi szerszámok stb./.     
 
Görög László polgármester beszámolója után megkérte Németi Róbert urat, hogy az 
egyedi szennyvíztisztító rendszer kiépítésével kapcsolatosan tájékoztassa a 
megjelenteket. 
 
Németi Róbert a Tender Terv Kft. képviselője elmondta, hogy ez a rendszer már 
Magyarországon is megvalósult kisebb településeken. A rendszer minden udvaron 
egyedileg kerülne kiépítésre. Egy ülepítő rendszer kialakítására lenne szükség, amely 
lakásonként kb 3 m3-es tartályból állna, s 20-30 m2-es területen kerülne kialakításra. 
Arról is tájékoztatta a megjelenteket, hogy ennek a rendszernek az az előnye, hogy 
nem jár útbontással, mert az ingatlanon belül kerül elhelyezésre. A beruházás 
tekintetében jóval olcsóbb, mint a csatornás szennyvíz beruházás, s az üzemeltetési 
költsége is igen csekély. Kb. 3-4 évente kell a hordalékot elszállítani az ülepítő 
tartályból, s havonta kell benne elhelyezni egy baktériumos granulátumot. 
 
Görög László polgármester megköszönte a tájékoztatást.  
 
Görög László polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a településrendezési 
terv felülvizsgálata is időszerűvé vált. Ha valaki egy komolyabb beruházást szeretne 
megvalósítani, és nincs benne ez a településrendezési tervben, akkor nem adhatja be a 
pályázatát. Kérte a jelenlévőket, hogy akinek a közeljövőben vannak ilyen szándékai, 
hogy komolyabb beruházást szeretne megvalósítani, az jelezze, mert a település 
rendezési terv felülvizsgálata igen költséges, és több időt vesz igénybe.  
 
Görög László polgármester megkérte Dominyák Csabát, a Debreceni Vízmű Zrt. 
képviselőjét, hogy tájékoztassa a lakosságot.  
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Dominyák Csaba Debreceni Vízmű Zrt. képviselője köszöntötte a megjelenteket, s 
elmondta, hogy 2011. évben megjelent a víziközmű törvény, amely megszigorította a 
vízmű telepek fenntartását és működtetését. Súlyos követelményeknek kell megfelelni. 
15 éves gördülő beruházási tervet kellett készíteni, amelyet az energiahivatal bírált 
felül és kéri majd számon. Ehhez kapcsolódóan, fontos szerephez jutnak majd az 
önkormányzatok is, mert majd ők tudnak pályázatokat benyújtani. A vízműnek az lesz 
a feladata, hogy ezeket a beruházásokat megvalósítsa. A legfontosabb beruházás az 
lenne, hogy egy új ivóvíz kutat tudjanak létesíteni Nyírgelsének, mert most közös van 
Nyírmihálydival. Vízminőség javító programban is részt kell majd vennie az 
önkormányzatnak. Elmondta, hogy jelenleg Nyírgelsén és Nyírmihálydiban nincsenek 
gondok a vízminőséggel. A közeljövőben az elavult csövek kicserélését, korszerű 
gépek beszerzését tervezi megvalósítani a vízmű társaság. 
 
Görög László polgármester megköszönte a tájékoztatást.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el:  
 
 
2./ Napirendi pont Egyebek 
 
Görög László polgármester megkérte a jelen lévőket, hogy mondják el a 
véleményüket, észrevételüket, tegyék fel kérdéseiket.  
 
Kiss Pál nyírgelsei lakos megkérdezte, hogy szalmadon a 471-es főút mentén mikor 
tervezik a járdát kiépíteni. Véleménye szerint az a falurész el van hanyagolva. Mindig 
csak ígéretet kaptak erre, de nem történt semmi. 
 
Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy sajnos ezzel kapcsolatban az 
önkormányzat nem tud tenni semmit, mert a 471-es főút nem az önkormányzat 
tulajdonában van. Van egy pályázati lehetőség, amely során kiépítésre kerülne 
kerékpárút a főútvonal mentén Nyíradony és Nyírbogát között, s ennek a keretében 
Nyírgelsén is a főútvonal mentén a kerékpárút kiépítésre kerülne.   
 
Biró János nyírgelsei lakos elmondta, hogy az önkéntes munkát ki lehetne terjeszteni 
a faluban a járda felújításával kapcsolatban is. Szerinte minden utcában lennének olyan 
vállalkozó szellemű emberek, akik munkájukkal, szakértelmükkel hozzájárulnának 
ezen nemes feladathoz.  
A közbiztonság javítása érdekében véleménye szerint ki lehetne alakítani a településőr 
szolgálatot is, akik a rendőrséggel és a polgárőrséggel karöltve biztosítanák a rendet a 
faluban napközben. Kaphatnának egy kerékpárt és egy telefont, s járőrözhetnének a 
faluban.  
 
Nagy István rendőr alezredes válaszában elmondta, hogy erre van lehetőség, 
amennyiben az önkormányzatnak erre van anyagi fedezete. Jó ötletnek tartja a 
kezdeményezést.    



 
 

6 

 
Görög László polgármester elmondta, hogy az önkormányzat pályázott térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésére is, de sajnos nem kapott támogatást. Amint erre újra 
lehetőség nyílik, azonnal beadják a pályázatot.  
 
Nagy István rendőr alezredes elmondta, hogy már több környező településen 
kiépítésre került a kamera rendszer, amelynek köszönhetően ténylegesen, szemmel 
láthatóan javult a település közbiztonsága. Nagyon jó dolognak tartja. Reméli, hogy 
Nyírgelsén is a közeljövőben megvalósulhat majd a beruházás.  
 
Görög László polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Nyírgelsén nemsokára 
kiépítésre kerül az optikai kábel hálózat is. Januárban pedig a hagyományoknak 
megfelelően ismételten megrendezésre fog kerülni a hagyományőrző disznóvágás is.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Görög László polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt, s az ülést 1759 – 
kor bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
Görög László      Nagy László 
Polgármester           jegyző 
 
 
 
 
          Tóth József      Kiss István 
jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 

  
 
 
 
 


