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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:  
  Sárréti Barbara aljegyző 
 
Meghívottak: 

Nyírbátori Rendőrkapitányság részéről Nagy István rendőr ezredes 
Nyírlugosi Rendőrőrs képviseletében dr. Füri Attila őrsparancsnok 
Szucsányi Annamária óvodavezető 
Baboss Csilla intézményvezető 
Kerékgyártó András gk. esperes 
dr.Teschmayer Gábor jogi képviselő 
 

Érdeklődő állampolgár: 50 fő 
 
Görög László polgármester köszöntötte a jelenlévőket s az ülést 1630- 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 7 fő képviselő- testületi tag megjelent. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Földesi László és Kovács Miklós képviselőket javasolta. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megválasztotta jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Földesi László és Kovács Miklós képviselőket. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjainak az elfogadására.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat: 
 
1./ Tájékoztató a 2015. évi végrehajtott és a 2016. évre tervezett feladatokról 
Előadó: Görög László polgármester 



 
 

3 

2./ Egyebek 
Előadó: Görög László polgármester 
 
Napirend előtt  Görög László polgármester megkérte dr. Teschmayer Gábor ügyvéd 
urat, hogy mutatkozzon be a település lakossága előtt. 
 
Dr. Teschmayer Gábor ügyvéd, jogi képviselő elmondta, hogy 2015. november 01. 
napjától látja el Nyírgelse Község Önkormányzat jogi képviseletét. Azt is elmondta, 
hogy minden hónapban egy alkalommal tart jogi tanácsadást ingyen és bérmentve a 
falu lakossága részére is az önkormányzat tanácskozó termében. Arról is tájékoztatta a 
falu lakosságát, hogy ő látta el a Nyírbogát-Nyírmihálydi között megépült 
kerékpárúttal kapcsolatos jogi feladatokat is.  
 
Görög László polgármester megköszönte e tájékoztatást. Felkérte nagy Sándort a 
kerékpárút hálózat nyírgelsei szakaszának a kivitelezőjét, hogy a kerékpárút 
megépítésével kapcsolatosan adjon tájékoztatást. 
 
Nagy Sándor kerékpárút kivitelezője tájékoztatójában elmondta, hogy Nyírgelse 
teljes szakaszán megépült a kerékpárút hálózat. Azt is elmondta, hogy a belterületi 
ingatlanok tekintetében van még szükség egy- két helyen utómunkálatok elvégzésére, 
de ezt is pár napon belül elvégzik.  
 
Kutasi János nyírgelsei lakos megkérdezte, hogy miért olyan hepe-hupás a 
kerékpárút.  
 
Nagy Sándor kerékpárút kivitelező válaszában elmondta, hogy a kiviteli tervek így 
készültek el, ettől eltérni nem lehetett.  
 
Görög László polgármester megköszönte a tájékoztatást.  
 
Sorrendben az első napirendi pont tárgyalása következett. 
 
1. napirendi pont: Tájékoztató a 2015. évi végrehajtott és a 2016. évre tervezett 
feladatokról 
 
Görög László polgármester tájékoztatójában elmondta, hogy az önkormányzat 2015. 
évi költségvetési előirányzata 146. 758.000.- Ft volt. Azt is hozzátette, hogy ez jóval 
alacsonyabb összeg, mint az előző éveké. Azt is elmondta, hogy ez azért van így, mert 
a normatív támogatások finanszírozási rendszere nagymértékben megváltozott, nem 
kap az önkormányzat annyi támogatást, mint az előző években. Arról is tájékoztatta a 
megjelenteket, hogy azért van ez a nagyarányú bevételkiesés, mert a községnek magas 
az adóbevétele, s az állam arra kötelezi az önkormányzatot, hogy ebből tartsa fent a 
települést, fizesse a béreket. Azt is elmondta, hogy e miatt nem tud az önkormányzat 
pályázatokat benyújtani, mert a magas adóbevételek miatt 50%-os önerőt kellene 
hozzá biztosítani, amit nem tud vállalni. Azt is elmondta, hogy a 2015. évben befolyt 
adóbevételek összege 62 millió forint. Az idősek otthonában élők 12 millió forint 
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intézményi ellátási térítési díjat fizettek be. Azt is elmondta, hogy nyári 
gyermekétkeztetésben 60 gyermek 53 napon keresztül részesült. Nyári diákmunkán 12 
fő diák vett részt. Közfoglalkoztatottak foglakoztatásának a támogatására 31 millió 
forint támogatást kapott az önkormányzat. Szociális tűzifa pályázaton 132 m3 tűzifát 
nyert az önkormányzat. Azt is elmondta, hogy minden jogosultnak ki lesz szállítva a 
tűzifa ingyen és bérmentve. Arról is tájékoztatta a megjelenteket, hogy ebben az évben 
is a szalmadi iskolás és óvodás gyerekeket behordja az önkormányzat 
személygépkocsija. Azt is elmondta, annak érdekében, hogy Nyírgelsén megmaradjon 
az iskola Nyírmihálydiból 15 fő iskolás gyereket hord át minden nap az önkormányzat 
személygépkocsija. Azt is elmondta, ha az iskolában nem dolgoznak ki valamilyen 
stratégiát annak érdekében, hogy ide vonzzák más településekről a gyerekeket, akkor 
Nyírgelsén megszűnhet az iskolai oktatás. Azt is elmondta, hogy az önkormányzat 
saját költségén beindította az iskolában és az óvodában is az angol nyelv oktatását 
fakultatív szinten. Arról is tájékoztatást adott, hogy az iskola LEGO pályázaton nyert 
kültéri játékokat, amelyek beüzemeléséhez a kézi és a gépi munkaerőt az 
önkormányzat biztosította. Azt is elmondta, hogy első lakáshoz jutók támogatásában 5 
fiatal pár részesült 70.000 Ft/pár összegben. azt is elmondta, hogy a 
Településfejlesztés Operatív Program keretében meghirdetett pályázatok elbírálásánál 
nem fogják figyelembe venni az adóbevételeket, így lehetőség nyílik majd arra, hogy 
fejleszteni lehessen a települést. Elmondta, hogy az idősek otthonának férőhely 
bővítése igen fontos lenne. Óvoda felújítása is igen fontos lenne, tornaszoba 
kialakítása is kötelező az intézményben. Ravatalozó felújítása is időszerűvé vált, ebben 
az ügyben is előrelépéseket kell tenni. Azt is elmondta, hogy a Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás szelektív hulladékgyűjtő edényeket biztosított a 
település lakossága számára. Azoknak, akiknek tartozása van a szolgáltató felé, azok 
csak akkor kapják meg a hulladékgyűjtő edényeket, ha kifizetik a tartozásukat. Azt is 
elmondta, a Képviselő- testület annak érdekében, hogy megóvja a település 
úthálózatát, súlykorlátozó rendeletet vezetet be, a táblák kihelyezése már meg is 
történt. Arról is tájékoztatta a megjelenteket, hogy az önkormányzat gazdálkodása 
stabil évvégén a pénzkészlet előreláthatólag plusz 12 millió forint lesz. Azt is 
elmondta, hogy az óvodás és az iskolás gyerekek mikulás csomagot kaptak az 
önkormányzattól. A Talán Teatrum is ismételten adott egy gyönyörű szép, szívhez 
szóló karácsonyi koncertet a görög katolikus templomban. arról is tájékoztatást adott, 
ígéretet kapott arra, hogy a vasút állomáson a vasúti peron megemelése meg fog 
valósulni. azt is elmondta, hogy az iparűzési adó mértékének emelésével kapcsolatosan 
állásfoglalást kértek a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. A válaszlevélben azt írták le, 
hogy 1,4%-os iparűzési adó mérték lenne a legoptimálisabb. Azt is elmondta, hogy 
Nyírgelsén jelenleg az iparűzési adó mértéke 1 %-os. Felvették a kapcsolatot a 
legnagyobb adófizető cég képviselőjével, s tárgyalásokat folytattak, amelynek az lett 
az eredménye, hogy az iparűzési adó mértékét 1%-ról felemelte a Képviselő- testület 
1,1 %-ra.  
 
Sorrendben a második napirendi pont következett. 
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2. napirendi pont: Egyebek  
 
A tájékoztató után Görög László polgármester megkérte Nagy István rendőr ezredest, 
hogy Nyírgelse közbiztonságáról mondjon néhány szót.  
 
Nagy István rendőr ezredes tájékoztatójában elmondta, hogy Nyírgelsén csökkent a 
bűncselekmények száma. Elmondta, hogy 2014. évben 75 bűncselekmény, 2015. 
évben pedig 31 bűncselekmény történt a településen. Azt is elmondta, hogy ez annak 
köszönhető, hogy átszervezések után több járőr tud tevékenykedni a településen, a 
polgárőrség bevonásával együtt.  
 
Görög László polgármester megköszönte a tájékoztatást. 
 
Tóth József képviselő elmondta, hogy a polgármester felszólító levelének eleget téve, 
miszerint a képviselőknek tájékoztatást kell adni elvégzett munkájukról, szeretné 
tájékoztatni a megjelenteket: 
Azt elmondta, hogy neki személy szerint igen nehézkes a feladata, mert a polgármester 
beépített emberei figyelik kivel, mikor beszélget, s ha közmunkásról van szó, akkor a 
bosszú és a fenyegetés az határtalan. Véleménye szerint a falu első emberének nem a 
feszültségkeltés a feladata, hanem a béke megteremtése lenne. Ezúton szeretné 
megkérni, hogy ezt a hozzáállást fejezze be, szerinte ezen kívül van más dolog, amivel 
foglakoznia kellene. Azt is elmondta, hogy viharos 14 hónap áll mögötte. Elmondta, 
hogy 2014. októberében elindult a választásokon, mint önkormányzati képviselő. Azt 
is elmondta, hogy előzetesen a jegyző úr véleményét kikérte, hogy ez az 
önkormányzati munkájával nem összeférhetetlen e. Azt a választ kapta, hogy a két 
tevékenység összefér. Ennek ellenére feljelentés érkezett ellene, hogy a két 
tevékenység még sem fér össze. A feljelentő levelet a Képviselő- testületi ülésen 
megvitatták, s ott is azt mondta a jegyző úr, hogy a két tevékenység nem 
összeférhetetlen, mivel nem a közös önkormányzati hivatal alkalmazottja. Azt is 
elmondta, hogy mindig azt hangoztatták, hogy az önkormányzat komoly anyagi 
tőkével rendelkezik. Megválasztása után viszont szembesült azzal a ténnyel, hogy ez 
nem igaz. Számára az hihetetlen, hogy ilyen komoly adóbevétel mellett miért ilyen az 
önkormányzat anyagi helyzete. Csak az iparűzési adó 5 év alatt több mint 200 millió 
forint, plusz építményadó, s egyéb adók, nem beszélve az állami hozzájárulásokról. 
Meg szeretné kérdezni, hogy ilyen nagy összegből csak ennyire tellett. Azzal egyet ért, 
hogy a 2011. évben befolyt bevételek az adósságok rendezésére mentek el. Azzal is 
egyet ért, hogy 2014. évtől csökkentek az állami bevételek a magas adóbevételek 
miatt. De volt itt 3 év, amikor csak minden felől folyt a pénz, és az a pénz hol van. 
Testületi ülésen többször is kért tájékoztatást az önkormányzat kiadásaival 
kapcsolatban, mert úgy hírlik, hogy az előző testület a választások előtt nem sokkal 
azon vitatkozott, hogy az 40-50 milliót melyik bankba helyezzék el. Azzal 
szembesültek, hogy se pénz, se posztó. Azt is kérte, hogy az önkormányzatnál 4 éve 
meg nem tartott leltárt illene már megtartani. Azt is megjegyezte, hogy az 
intézményeknél évente meg volt tartva a leltár, csak az önkormányzatnál nem. 
Tájékoztatás helyet a munkaviszonyát megszüntető dokumentumot kapta a kezébe arra 
hivatkozva, hogy a két megbízatása nem fér össze. Tehát úgy vette észre, hogy az a 
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képviselő a jó, aki nem lát, nem hall, nem szól semmi, csak bólogat, ez nem ő. Ő nem 
lesz bábú, akit ide-oda lehet pakolgatni. Törvénytelenséget, igazságtalanságot 
tapasztalt a bő egy év alatt. Itt szeretné megjegyezni, hogy az általa vitatott 20 millió 
forint szabad felhasználású pénzt, azon önkormányzatok kapták, akik nem vettek részt 
adósságrendezésben. Nem érti, hogy ezt a pénzt miért kellett a pénz elköltésével és a 
beruházás lebonyolításával egy encsencsi úriembert megbízni, mikor ezt a pénzt 
átutalták az önkormányzat számlájára, s nem kellett rá pályázni. A polgármester úr 
arról az előző Képviselő- testületet nem tájékoztatta, hogy a pénz elköltésével ezt az 
úriembert bízza meg. Szeretne tájékoztatni mindenkit, hogy mi valósult meg a 20 
millió forintból. Művelődési Ház fűtése. A beruházás megkezdése előtt Lakatos 
Ferenccel megkérdezték Nagy Tibort, aki a munkálatokat végezte, hogy ez mennyibe 
fog kerülni, s azt mondta, 1,4 millió forintba, polgármester úrral egyeztetett. Nagy 
megdöbbenésre a beruházás 4 millió forintba került, s nem Nagy Tibor számlázott, 
hanem egy nagykállói cég, amely a többi beruházást is számlázta. Ilyen beruházás még 
a szakolyi út felújítása, amelyre 2,5 millió forint lett költve papíron Ez azt jelenti, hogy 
ebből az összegből 50 tonna aszfaltot kellett volna felhasználni, s szerinte még 10 
tonnát sem használtak fel. Utána járt az aszfalt jelenlegi árának 25.000 Ft/tonna és 
ugyan ennyi a bedolgozási díj. Ez azt jelenti, hogy 10 tonna aszfalt munkadíjjal 
számolva 500 ezer forint, nem a 2,5 millió forint. Az út jelenlegi állapotában 
járhatatlan. A polgármesteri hivatal épületére 12,5 millió forint lett kötve. Nyílászáró 
cserére 3 millió forint. Fűtés és villamosság korszerűsítésére 3,5 millió forint. Külső- 
és belső festés 4,5 millió forint. Itt szeretné megjegyezni, hogy számolgatott, végig 
kísérte a munkafolyamatokat is, az anyag mennyiségét és minőségét, s ki meri 
jelenteni, hogy az anyagköltség nem került többe600 ezer forintnál, s ugyanennyi 
munkadíjjal számolva ez csak 1,2 millió forint, akkor hol van a leszámlázott 4,5 millió 
forint. Továbbá informatikai eszközök és bútorzat beszerzésére 1,5 millió forint. A 
Kossuth utcán járda aszfaltozása, amely már eddig is aszfaltozott volt 2 cm-rel 
átaszfaltozva 500 ezer forintot számlázott le a vállalkozó. arra kéri a lakosságot, hogy 
mindenki gondolja át magába, hogy hihető-e ez az összeg. Úgy véli, hogy valaki, vagy 
valakik megkárosították az önkormányzatot. Igazságtalanságot tapasztal az úgy 
mondott lakosság számára megtartott rendezvények körül is. Több ember is jelezte 
neki, hogy ez nem szól másról, mint a polgármester és a szűk körének 
szórakoztatásáról. Szeretné megkérdezni, hogyan történik az meg, ha levágnak 2 db 
150-160 kg-os disznót, feldolgozzák, s a jelen lévő 25 emberből már a 18. éhen megy 
haza, mert nem jut neki. Egyik képviselő társa kérte a részletes kimutatást a falunapi 
rendezvénnyel kapcsolatban. Az volt rá a válasz, hogy kijött 1,5 millió forintból, ami a 
költségvetésbe be volt tervezve. Szerinte rajta kívül több ember is kíváncsi lenne arra, 
hogy hány sztárvendég fellépési díja ment el a VIP sátorban. Az igazságtalanságok 
között azt is meg kell említenie, hogy megkérték a polgármester urat, hogy 10 ezer 
forintos közmunkát hagy dolgozhasson le, amit ő elutasított. Volt olyan személy is, 
hogy több százezer forintot úgy dolgozott le, hogy az önkormányzatnál egyetlen 
egyszer sem jelent meg. Ha lehetősége van rá, akkor igyekszik minden temetésen 
megjelenni, s úgy érzi, hogy még ott sincs egyenlő módon kezelve az ember. Ha 
valakit utolsó útjára kísérnek el, akkor miért érdemel egyes gelsi lakos óriási koszorút, 
a másik pedig egyetlen egy szál virágot sem. Miért nem lehet minden gelsi lakosra 
egységes csokrot vásárolni, úgy érzi, ezt mindenki megérdemli. Végezetül csak annyit 
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szeretne elmondani, hogy a közpénzt senkinek sem áll jogában saját pénzként kezelni. 
Kezdeményezni fogja, hogy a polgármester úr az elmúlt 5 évben elköltött pénzzel 
számoljon el. Köszöni, hogy meghallgatták.  
 
Görög László polgármester megköszönte a tájékoztatást. Elmondta, hogy az 
elhangzottakra aljegyző asszony fog reagálni.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy az ő feladata a törvényesség biztosítása. 
Május e1ejétől látja el Nyírgelsén az aljegyzői feladatokat. A rendelkezésére álló 
munkaügyi dokumentumok átvizsgálása után szembesült azzal a ténnyel, hogy Tóth 
József önkormányzati képviselő és az önkormányzat dolgozója is. Azt is elmondta, 
hogy nem azzal volt összeférhetetlen, hogy képviselő, hanem azzal, hogy az 
önkormányzat dolgozója is. Azt is elmondta, hogy aki képviselő, az nem lehet az 
önkormányzat dolgozója is.    
 
Kutasi János nyírgelsei lakos megkérdezte, hogy amikor indult képviselőnek, akkor 
miért nem hívták fel erre a figyelmét. A jegyző úr hibát követett el.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy amikor megállapította az 
összeférhetetlenséget, akkor megkérte Tóth Józsefet, hogy válasszon a két tisztség 
betöltése között, s ő a képviselőséget választotta, s ezért lett a munkaviszonya 
megszüntetve. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban elmondta, hogy az 
mindenki számára nyílt, betekinthető. A falu lakossága is részt vehet a testületi 
üléseken, s ezáltal betekintést nyerhet a Képviselő- testület munkájába, az 
önkormányzat gazdálkodásába. Azt is elmondta, hogy nem a polgármester szólította 
fel a képviselőket, hogy számoljanak be a munkájukról, hanem ő küldte a levelet, hogy 
a törvényi kötelezettségüknek tegyenek eleget. A leltározással kapcsolatosan 
elmondta, örömmel tapasztalta, hogy működik ez a folyamat. Azt is elmondta, hogy 
törvény szerint nem minden évben kell leltározni. A leltározással kapcsolatban 
törvénytelenséget nem tapasztalt, december 31-ig el fogják végezni.   
 
Görög László polgármester elmondta, hogy az önkormányzat ellen több feljelentés 
érkezett, de egy esetben sem állapítottak meg törvénytelenséget, nem történt 
bűncselekmény.  
 
Illés Zoltán nyírgelsei lakos elmondta, a Sportegyesület működésével kapcsolatban 
elmondta, hogy 2014. évben nyertek 1,8 millió forint támogatást, amely 2015. év 
végéig eltűnt. Nincsen meg az az ember, akinek ezzel az összeggel el kellene 
számolnia. Azt is elmondta, hogy a Sportegyesület nem önállóan működik, hanem az 
önkormányzathoz tartozik. Arra kérte a polgármestert, hogy keressék meg azt az 
embert, akinek a pályázati pénzzel el kell számolnia. 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a Sportegyesület civil szervezet, a 
működéséhez az önkormányzat nincsen semmi köze.  
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Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a Sportegyesület egy civil szervezet. A 
civil szervezetnek van egy elnöke, annak kell elszámolni az egyesület pénzével. Ha az 
elnök nem tud elszámolni, akkor az ügyészségen kell kezdeményezni, hogy az 
egyesületet pénzügyileg ellenőrizzék.   
 
Görög László polgármester elmondta, hogy igaz az önkormányzat támogatja a 
Sportegyesület működtetését, de külön álló szervezet.  Azt is elmondta, hogy a 
sportpálya felújítását, körbekerítését azért végezte el az önkormányzat, hogy az MLSZ 
megadja az engedélyt az induláshoz.  
 
Illés Zoltán nyírgelsei lakos elmondta, hogy hiába keresték meg Papik Krisztiánt a 
sportegyesület elnökét, de nem számolt el a pénzzel.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy Papik Krisztián a Képviselő- testületnek 
a 2015. évi gazdálkodással számolt el a 2014. évivel nem. Azt is elmondta, hogy az 
önkormányzat igaz, hogy megelőlegezte az 1,4 millió forintos támogatást a 
sportegyesületnek, de csak azért, mert a pályázat utólagos finanszírozású volt, de 
magát a pályázatot a sportegyesület adta be és nem az önkormányzat.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a pályázati pénzzel el kell tudni számolni, 
mert ha nem, akkor bűncselekményt követnek el. Azt is elmondta, hogy a Bíróságon 
kell utána járni, hogy be van e jegyezve a szervezet, ki az elnöke, s azt kell 
felelősségre vonni.  
 
Enyedi Jánosné nyírgelsei lakos megkérdezte, hogy a vasútállomások a vasúti peron 
mikor fog elkészülni, az idős emberek nem tudnak felszállni a vonatra. Azt is 
elmondta, hogy a faluban elszaporodtak a kóbor kutyák, ez ellen is tenni kellene 
valamit.  
 
Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy mindent meg fog tenni annak 
érdekében, hogy a vasúti peron elkészüljön. Országgyűlési képviselőktől is kért már 
segítséget. 
 
Nagyné Szilágyi Katalin nyírgelsei lakos elmondta, hogy ő az Árpád utcán lakik, az 
utolsó házban. Az út széle úgy le van töredezve, a nagy faszállító teherautók úgy 
tönkretették, hogy lassan járhatatlan lesz. Kérte, hogy a gödröket tömjék be, az út 
szélét töltsék fel, hogy a kövesút állagát meg lehessen óvni. A felől is érdeklődött, 
hogy Nyírgelsén mikor fog megvalósulni a szennyvíz beruházás. Egyedi szennyvíz 
tisztító rendszer kiépítésére van e lehetőség.   
 
Görög László polgármesterválaszában elmondta, hogy azért vannak kitéve a 
súlykorlátozó táblák, hogy a nagy súllyal megrakott teherautók ne tudjanak az utcákba 
behajtani. A szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatban pedig azt mondta el, hogy 
kérte már a segítségét országgyűlési képviselőknek is, hogy Nyírgelsét tegyék át másik 
agglomerációba, mert a Tranzit- Food Kft miatt hátrányos megkülönböztetésben 
részesítik a települést. Azt is elmondta, hogy a cég szennyvízhálózatára sem lehet 
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rákötni, mert oda nem mehet kommunális szennyvíz, csak ipari, ők is elhordatják a 
kommunális szennyvizet. Szakoly és Nyírmihálydi településekhez pedig azért nem 
lehet csatlakozni, mert nem egy az agglomeráció. Az egyedi szennyvíztisztító 
kialakítása pedig nagyon költséges. Már érdeklődött lehetőségek után, ígéretet kapott 
arra, hogy a TOP-os pályázat keretében lesz lehetőség a szennyvízhálózat kiépítésére, 
s bízik benne, hogy lesz arra lehetőség, hogy Nyírgelsén is kiépüljön a szennyvíz 
hálózat.  
 
Tatár Jánosné nyírgelsei lakos megkérdezte, hogy a településnek egy kis piactér 
kialakítását nem e lehetne betervezni. Azt is felvetette, hogy a polgármesternek, vagy 
az alpolgármesternek minden hónapban, vagy legalább negyedévente egyszer kellene t 
fogadóórát tartania azzal kapcsolatban, hogy a lakosság elmondhassa ötleteit a falu 
fejlesztésével kapcsolatosan.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a piactér kialakítása már régóta a tervei 
között van a Művelődési Ház udvarában, de eddig azért nem valósult meg, mert 
pályázati lehetőségre vártak. A fogadóórával kapcsolatban annyit mondott el, hogy 
bárki, bármikor befáradhat az önkormányzathoz, s elmondhatja észrevételeit, nem kell 
azt egyetlen egy naphoz kötni sem, őt mindig meg lehet találni. Azt is elmondta, hogy 
azért nincsenek fejlesztések a településen, mert a pályázatokhoz nem tudják biztosítani 
az 50%-os önerőt.  
 
Illés Zoltán nyírgelsei lakos elmondta, hogy szalmadon semmilyen fejlesztés nem 
történt, a járdák is járhatatlanok. Azt is elmondta, örül neki, hogy épülnek az árkok, de 
nem látja semmi értelmét. A munkásokat nem felügyeli szakember, nem szakszerű az 
árkok kialakítása. A kinyesett gallyat sem elégetni kellene, hanem összeaprítani, és 
elvitetni a hőerőműbe, abból még pénz is kapna az önkormányzat. A településen is 
járhatatlanok a járdák. A megépített árkok sem teljesítik a funkciójukat, mert nem 
folyik ki belőle a víz, mert nincsen összekötve a kanálissal.  
 
Pintye Magdolna képviselő arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a szociális tűzifa 
támogatás méltányossági alapon történő megállapítása az Ügyrendi Bizottság feladata 
volt, mely bizottságnak ő is a tagja. Azt is elmondta, hogy a Képviselő- testület 10 m3 
tűzifát biztosított méltányossági célra, s ezt osztottak fel a kérelmezők között. 60 
kérelem érkezett be, s a Bizottság úgy döntött, hogy 0,5 m3 tűzifát oszt szét 20 fő 
kérelmező között. Azt is elmondta, hogy úgy próbáltak dönteni, hogy azokat részesítik 
előnybe, akik betegek és közel vannak a 65 éves korhoz.  
 
Palóczi Jánosné nyírgelsei lakos elmondta, hogy igazságtalannak tartja az elosztást, 
szerinte olyanok is kaptak tűzifát, akik nem szorulnak rá a támogatásra.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy azok részesültek a támogatásban, akik 
megfeleltek a rendelet feltételeinek.  
 
Hetei Barnabás nyírgelsei lakos megkérdezte, hogy Tóth József képviselő 
beszámolójáról mi a Képviselő- testület véleménye. 
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Sárréti Barbara aljegyző válaszában elmondta, hogy a képviselőknek nem 
kötelességük véleményt nyilvánítani a beszámolóról.  
 
Illés Zoltán nyirgelsei lakos kérte, hogy a polgármester válaszoljon a kérdéseire. Azt 
is elmondta, hogy az önkormányzati földeket be kellene vetni kalászossal, s a szalmát 
is lehetne fűtésre használni. A fa is el fog fogyni előbb- utóbb. 
 
Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy van már az önkormányzat 
alkalmazásában olyan szakember, aki felügyelni fogja az árkok építését, s minden 
szakmai segítséget meg fog adni.  
 
Kricsfalusi Katalin ügyintéző elmondta, hogy az állam támogatja a belvízelvezető 
árkok és a mezőgazdasági utak tisztítását a startmunka keretében. Azt is elmondta, 
hogy a rendszernek az a lényege, hogy minél több munkanélkülit tudjon az 
önkormányzat bevonni a közfoglalkoztatásba, s annak munkát biztosítson. Főleg a kézi 
munkát támogatja, és nem a gépit, mert csak így lehet lekötni az embereket.  
 
Illés Zoltán nyírgelsei lakos megkérdezte, hogy hol van a gallyaprító gép.   
 
Görög László polgármester elmondta, hogy az nem az önkormányzat, hanem a 
Polgárőrség nyerte.  
 
Kutasi János nyirgelsei lakos elmondta, hogy az elmúlt években nem volt 
falufejlesztés. Azt is elmondta, hogy a Karácsony alkalmával lehetett volna 200-300 
ezer forintért fényfüzéreket vásárolni, s azzal feldíszíteni a települést. azt is elmondta, 
hogy a polgármester a választási kampányfüzetében az ígérte, hogy Nyírgelsére 
elhozza a mini Burgenlandot, de ezt még nem tapasztalta.  
 
Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy tényleg azt ígérte, de 
Burgenlandban az emberek nem úgy élnek, mint Nyírgelsén, azt nem lehet 
megvalósítani. Az emberek szemléletén is változtatni kellene. a fényfüzér 
megvásárlásával és felszerelésével kapcsolatban elmondta, hogy hiába vásárolnák meg 
a füzéreket, az E-on engedélye nélkül nem lehet felszerelni őket, s csak ők 
üzemeltethetik be, amelynek igen magasak a költségei. Azt is elmondta, hogy a 
településen addig nem tudnak komolyabb beruházásokat kivitelezni, ameddig 50%-os 
önerőt kell hozzá biztosítani, mert arra nincs lehetőség. 
 
Görög László polgármester arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Képviselő- 
testületnek határozatot kell hoznia abban az ügyben, hogy a kistérségi társulás 
Társulási megállapodásának a Módosítását elfogadja. Azt is elmondta, hogy erre azért 
van szükség, mert 2016. január 1-jétől Nyírbogát, Kisléta és Nyírderzs  nem kistérségi 
formában kívánja működtetni a családsegítés – és gyermekjóléti feladatokat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

109/2015.(XII.21.) HATÁROZATA 
 

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
megállapodásának módosításáról 

 

A Képviselő- testület 
 

1./ Elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal Nyírbátor és 
Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 
módosítását. 
 

2./ Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert a Társulási Megállapodás 
aláírására. 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Görög László Zsolt polgármester  

 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Görög László polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt, s a 
közmeghallgatást 1815-kor bezárta.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

Görög László      Nagy László 
polgármester           jegyző 

 
 
 
 

       Földesi László             Kovács Miklós 
jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 

 


