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NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

 

2014. november 13-án megtartott  

testületi ülésének 

 

a./ jegyzőkönyve 

b./ határozata 

c./ előterjesztése 

d./ tárgysorozata 

 

 

     TÁRGYSOROZATA 

 

Napirend: 

 

1./ A Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda óvodavezetői álláshelyére érkezett pályázat elbírálása 

(zárt ülés) 

Előadó: Nagy László jegyző (írásos előterjesztés) 

 

2./ Egyebek 

 

Nyírgelse, 2014. november 13. 

 

         Görög László 

         polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án  
9:00-kor megtartott  testületi üléséről. 

Jelen vannak:  

Görög László    polgármester 

Földesi László   alpolgármester 

Tóth József    képviselő   

Zoltai László   képviselő 

 Kiss István   képviselő 

 Kovács Miklós  képviselő 

Pintye Magdolna   képviselő 

Tanácskozási joggal vett részt: Nagy László jegyző 

Görög László polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselőket. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 7 fő testületi tagból 7 fő jelen 
van. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss István és Kovács Miklós képviselőket javasolta. 

A javaslatot a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 

Az ülés napirendjeként javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadására. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 

 

Napirend: 

 

1./ A Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda óvodavezetői álláshelyére érkezett pályázat elbírálása 

(zárt ülés) 

Előadó: Nagy László jegyző (írásos előterjesztés) 

 

2./ Egyebek 
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1.napirendi pont: 

A Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda óvodavezetői álláshelyére érkezett pályázat elbírálása 

 

A napirend tárgyalása a pályázó kérelme alapján zárt ülésen történt, melyről külön 
jegyzőkönyv készült. 

 

2.napirendi pont: 

Egyebek 

Görög László polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzat a 
szociális tűzifára benyújtott pályázatában 141 m3 kemény lombú tűzifára nyert támogatást. A 
tűzifát a Nyírlugosi Erdészettől rendelte meg, mivel ezt a mennyiséget a térségben az állami 
erdészet tudta biztosítani úgy, hogy a kedvezőbb árú keményfából, a sarjmeggyből 35 m3 –rel 
többet, összesen 176 m3 –t tud az önkormányzat  szétosztani a jogosultak között. A tűzifa 
telephelyre történő beszállítását és a családokhoz való kiszállítást az önkormányzat saját 
költségére vállalta a pályázatban. 

Mivel érdemi hozzászólás nem volt, Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a 
napirendi pontot. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Nyírgelse Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

54/2014.(XI.13.) határozata 

a szociális tűzifa beszerzésről 

A Képviselő-testület: 

1./ Tudomásul veszi a polgármester 2014. évi szociális célú tűzifa beszerzésről szóló 
beszámolóját, miszerint: 

- az önkormányzat pályázat alapján 141 m3 kemény lombos tűzifa beszerzésére 2.686.050. Ft 
támogatást nyert el a belügyminisztérium közreműködésével, 

- a pályázat lehetőséget biztosít kedvezőbb árú kemény lombos tűzifa beszerzésére a fenti 
költséghatárig, ezért összesen 176 m3 sarjmeggy beszerzése vált lehetővé. 

2./ Felhatalmazza a polgármestert, a tűzifa vágástérből történő beszállításának, illetve a 
jogosultak részére történő kiszállításának a megszervezésére. E szállítás költségeit a 
költségvetés terhére biztosítja. 
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Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: polgármester 

Görög László polgármester kérte a képviselő testület tagjait, hogy bírálják el Szakály 
Györgyné 4362 Nyírgelse Árpád u.6. szám alatti lakos kérelmét. Szakály Györgyné azt kérte 
az önkormányzattól, hogy vásárolja meg a 4362 Nyírgelse Mátyás u.13. szám  alatt lévő 
521/2. hrsz-ú ingatlant. 

Kiss István képviselő megkérdezte, hogy van –e erre szüksége az önkormányzatnak? 

Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy Tóth Anna 30 éve az önkormányzattól kap 
segítséget, mivel elég kevés nyugdíjjal rendelkezett. 

Tóth József képviselő elmondta, hogy a kérelemben tájékoztatásként le kellett volna írni, 
hogy milyen áron kínálta eladásra ezt a telket. 

Kovács Miklós képviselő véleménye szerint az önkormányzatnak a telekre nincs szüksége, de 
a mellette lévő lakóházat azt tudja hasznosítani az önkormányzat. 

Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a kérelmet, mivel több érdemi hozzászólás 
nem volt. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Nyírgelse Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 

55/2014.(XI.13.) határozata 

Szakály Györgyné telek eladási kérelméről 

 

A Képviselő-testület: 

1./ Megismerte és megtárgyalta a Szakály Györgyné 4362 Nyírgelse Árpád u.6.szám alatti  
lakos tulajdonában lévő 4362 Nyírgelse Mátyás .13.szám alatti, Nyírgelse belterületi 521/2 
hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ajánlatát. 

2./ Nem tart igényt az ingatlanra. 

3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az ügyfelet. 

Határidő: 2014. november 30. 

Felelős: polgármester 
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Görög László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet Szakály Györgyné temetkezési 
segély iráni kérelméről. 

Nagy László jegyző elmondta, hogy ez a döntés a polgármester kezében van. Temetési segély 
csak önkormányzati segély formájában adható. 

Kiss István képviselő megkérdezte mi az az összeg, ami ilyenkor adható? 

Nagy László jegyző elmondta, hogy maximum 10.000 Ft a helyi szabályozás szerint. 

Görög László polgármester kérte a képviselő-testület döntését az E.ON Energiaszolgáltató Kft 
2015 évre vonatkozó közvilágítás díjának elfogadásáról. Elmondta, hogy a 2015-ös évre 
vonatkozó ajánlata kedvezőbb, mert 14,74 Ft-ért ajánlja az áramot kilowattonként, tavaly 
pedig 16 Ft-ért kínálta. 

Mivel érdemi hozzászólás nem volt, Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a 
napirendi pontot. 

A képviselő – testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Nyírgelse Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

56/2014.(XI.13.) határozata 

az E.ON Energiaszolgáltató Kft. 2015 .évi árajánlatáról 

 

A Képviselő-testület: 

1./ Megismerte és megtárgyalta az E.ON Energiaszolgáltató Kft 2015 évi árajánlatát.  

2./ Elfogadta az E.ON Energiaszolgáltató Kft által ajánlott 14,74 Ft/KW-os árat. 

3./ Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Határidő: 2014. november 30. 

Felelős: polgármester 

 

Görög László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a Nyírbátor és Vonzáskörzete 
Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatáról. Elmondta, hogy 
Nyírgelse Község Önkormányzata is több szakfeladatot láttat el a társulással jelenleg, amiért 2 
millió FT hozzájárulást fizet az önkormányzat évente. 

Nagy László jegyző elmondta, hogy társulási vagy önálló feladatként a szakfeladatokat el kell 
látni az önkormányzatnak a jövőben is. 
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Görög László polgármester elmondta, hogy arra is van lehetőség, hogy kisebb társulások 
jöjjenek létre. Ismertette Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2014. 
(XI.05.) határozatát, melyben jelezték, hogy a jövőben Nyírbátor városa a szociális jellegű 
feladatait nem a jelenlegi társulás keretein belül kívánja ellátni. Ismertette továbbá, hogy a 
város kérte, a társulás tagjainak, így Nyírgelse önkormányzatának a véleményét is. 

Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Nyírgelse Község Önkormányzat 

Képviselő-testületénak 

57/2014.(XI.13.) határozata 

a  Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
felülvizsgálatával kapcsolatban  

 

A Képviselő-testület: 

1./ Megismerte és megtárgyalta Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
58/2014.(XI.05.) határozatában foglaltakat.  

2./ Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a társulási megállapodással 
kapcsolatban választ ad a következő társulási ülést követő 10 napon belül. 

3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a döntésről a kistérségi társulás elnökét és 
Nyírbátor Város polgármesterét. 

Határidő: 2014. november 30. 

Felelős: polgármester 

 

Görög László polgármester kérte a képviselő-testület felhatalmazását arra, hogy a Szabolcs –
Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék Gazdálkodási Kft. ügyeiben eljárjon és képviselje az 
önkormányzatot. Kérte, hogy egy helyettest is válasszanak. 

Mivel hozzászólás nem volt, a képviselő testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

Nyírgelse Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

58/2014.(XI.13.) határozata 
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a Szabolcs –Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék Gazdálkodási 
Társulásba delegált személyről  

 

A Képviselő-testület: 

1./  Görög László polgármestert delegálja Szabolcs –Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék 
Gazdálkodási Társulásba. 

 2./ A delegált helyettesítésére-annak akadályoztatása esetén megválasztotta Földesi László 
alpolgármestert. 

3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Szabolcs –Szatmár-Bereg 
Megyei Szilárdhulladék Gazdálkodási Társulás vezetőjét. 

Határidő: 2014. november 30. 

Felelős: polgármester. 

 

Görög László polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy az önkormányzatnál 
a közmunkásokat ellenőrizte a megyei munkaügyi felügyelőség bejelentés alapján. Elmondta, 
hogy egyetlen egy embert nem engedtek dolgozni, mert nem vett részt munka és 
balesetvédelmi oktatásban, de miután ezt a hiányosságot pótolta utána, tovább dolgozhatott a 
munkakörében. 

Görög László polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy döntsenek a Nyírgelse Szalmadi 
településről az általános iskolába a téli időszakban az önkormányzat járművével történő 
beszállítás díjáról. 

Zoltai László képviselő javasolta, hogy töröljék el ezt a díjat és ezzel is támogassák a 
családokat. 

Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a képviselői javaslatot, mivel több 
hozzászólás nem volt. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Nyírgelse Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

59/2014.(XI.13.) határozata 

A Nyírgelse-Szalmadi településen élő gyerekek általános iskolába 
történő szállításával kapcsolatban 
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A Képviselő-testület: 

1./ A Nyírgelse –Szalmadi településen élő, a Nyírgelsei Általános Iskolában tanuló gyerekek 
iskolába és onnan a lakóhelyükre történő szállításának költségét az önkormányzat 
költségvetéséből biztosítja a 2014. október 20.-2015. március 20. közötti időszakban. 

2./ Felhatalmazza a polgármestert a szükséges szervezési feladatok ellátására. 

Határidő: azonnal, majd folyamatosan 

Felelős: polgármester 

 

Földesi László alpolgármester szeretné, hogy a Zrínyi utcában az aszfalton lévő gödröt 
bejavítanák, mert elég veszélyes. Továbbiakban, ha lehetőség van rá, akkor egy csatorna 
építését is szeretné, mert az esős időben megáll a víz az úttesten. 

Zoltai László képviselő kérte a polgármestertől, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
járművek egy helyen legyenek tárolva, illetve bízik abban, hogy a használatuk szabályosan 
történik. 

Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy arra törekszik, hogy minél hamarabb 
kész legyen a járművek tárolására alkalmas épület. Elmondta továbbá, hogy a járművek 
használata a jogszabályoknak és a helyi szabályoknak megfelelően történik. 

Zoltai László képviselő megkérdezte, hogy ki, az aki hajthatja a járműveket és miért 
közlekednek velük hétvégén is? 

Görög László polgármester elmondta, hogy aki vezeti a járműveket, érvényes 
maghatalmazással rendelkezik, anélkül nem hajthatja senki. Hétvégén pedig azért járnak a 
traktorral, mert az önkormányzattól bérelték a település lakói különböző munkálatok 
elvégzésére, és ezért igénybevételi díjat fizetnek. 

Kovács Miklós képviselő megkérdezte, hogy nem lehet kitiltani a 7,5 tonnás össztömegnél 
súlyosabb gépjárműveket a Zrínyi és a Szakolyi útról? Kérte továbbá, hogy a következő 
képviselő-testületi ülésen a polgármester adjon tájékoztatást az önkormányzati költségvetés 
egyenlegéről, illetve a 2014. évi beruházásokról és a beszerzésekről. 

Nagy László jegyző elmondta, hogy a belterületi utak forgalmát az önkormányzat 
szabályozhatja, megvizsgálható a kérdés. 

Görög László polgármester elmondta, hogy a település határában lévő önkormányzati utakat 
kimérették és eredeti helyükre állították vissza a telekhatárt jelző oszlopokat. A mezőőr 
hatáskörében van ennek az ellenőrzése. Ha valaki szabálytalanságot követ el a telekhatárt 
jelző oszlopokkal kapcsolatban, akkor eljárást indíthat ellene. 
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Mivel több érdemi hozzászólás nem volt, így Görög László polgármester megköszönte a 
részvételt mindenkinek és 11:07-kor bezárta a testületi ülést. 

 

 

 

Görög László        Nagy László 

polgármester        jegyző 

 

 

     K.m.f. 

 

 

Kovács Miklós       Kiss István 

jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 


