NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLET
2011. július 12-én megtartott
rendkívüli testületi ülésének
a.) jegyzőkönyve
b.) határozata
c.) előterjesztése
d.) tárgysorozata

TÁRGYSOROZATA

1./ Szent György Idősek Otthona átvételével kapcsolatos elszámolás
megtárgyalása
2./ Felhatalmazás polgármester akadályoztatása esetén helyettesítéséről

Nyírgelse, 2011. július 12.

Görög László
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2011.
július 12-én megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella
alpolgármester, Pintye Magdolna, Kapási József, Pócsi Józsefné, Gyurkovics
Anna képviselők.
Igazoltan maradt távol: Kulin Béla képviselő
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző
Lakosság: 4 fő
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 6 fő képviselő
jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjának az elfogadására.
1./ Szent György Idősek Otthona átvételével kapcsolatos elszámolás
megtárgyalása
2./ Felhatalmazás polgármester akadályoztatása esetén helyettesítéséről
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megszavazza a
napirendi pontokat.
A napirendi pontok tárgyalásakor jelen volt Goda Ferencné költségvetési
előadó is.

1./ Napirend: Szent György Idősek Otthona átvételével kapcsolatos
elszámolás megtárgyalása
Görög László polgármester: Ismételten azért kellett össze jönnünk, mert a
Szociális Otthonnal kapcsolatosan nem arról kell döntenünk, hogy kihozzuk e
vagy nem, erről már döntés született május 06-án, hanem mennyit fizetünk ki a
Kistérségnek. A Jegyző Úr, Én és Godáné Melinda közösen készítettünk egy
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kalkulációt, hogy mennyibe kerülne az Otthon fenntartása, ha az Önkormányzat
üzemeltetné. Ezt mindenki nézze át, s döntsünk az elszámolással kapcsolatosan.
Pintye Magdolna képviselő: Én csak azt szeretném kérni, hogy konkrétan
legyen benne a határozatban, hogy mennyivel tartozunk a Kistérségnek. Ehhez
csak azért ragaszkodom, mert 20 éves per van Nyírbogát és Nyírgelse között,
ami még azóta sem záródott le, én csak ezt szeretném elkerülni. Hiába mondják
ők, hogy a határozat szerint fognak eljárni, de legyen konkrétan leírva az összeg,
az a biztos.
Görög László polgármester: Ők írták le, hogy mennyivel tartozunk, ebből még
lejönnek majd a június, július havi számlák, amelyeket mi szoktunk kifizetni és
továbbszámlázunk nekik, de ennek az összegét nem tudjuk.
Pintye Magdolna képviselő: Akkor én azt kérem, hogy a határozatban ez
konkrétan így szerepeljen, hogy ennyi tartozása van Nyírgelsének, és ennyit
inkasszózhatnak le. Bennem csak annyi félsz van, hogy a szóra nem lehet mit
adni, ezzel tudjuk majd bizonyítani, hogy mennyit kell nekünk megfizetnünk.
Görög László polgármester: Jogosnak tartom a felvetést, le fogjuk konkrétan
írni, hogy mennyivel tatozunk. A Szociális Otthonnal kapcsolatosan is azért
készítettük el a kimutatást, hogy mindenki legyen tisztába vele, ha mi leszünk a
fenntartók, akkor éves szinten mennyit tudunk megspórolni.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Csak annyi kiegészítést szeretnék tenni, mi azt a
kiegészítő normatívát, amit a Kistérség kap nem vehetjük igénybe, mert
önállóan működtetjük az Otthont, azért jön ki ténylegesen 2.380 e Ft
megtakarítás. Viszont szándékaink szerint a nappali ellátás beindításával kb. 25
fővel számolva 2,2 M Ft normatívát tudnánk igénybe venni, s ebből
szándékozunk pótolni a kiesést. Illetve még arra szeretném felhívni a figyelmet,
hogy a Kistérség nem a nyírgelsei Önkormányzat érdekeit figyelembe tartva
határozta meg a dolgozói létszámot, mert 2010. január 01-től módosult az
1/2000-es SZCSM rendelet, hogy 50 fő ellátotti létszámra levetítve ápoló,
gondozó munkakörben 5 fő alkalmazott elegendő. 1 fő intézményvezető napi 4
órában, és 1 fő mentálhigiénés dolgozó alkalmazása kötelező napi 2 órában. Ha
az Kistérés a mi érdekeinket nézte volna, akkor erre hivatkozva 2 fő gondozói
létszámot csökkenteni tudott volna, s esetlegesen, hogy költségtakarékosabb
legyen közcélú foglakoztatással biztosítani azt a létszámot, ami a folyamatos 2
műszakos üzemeltetéshez szükséges. Ezt a Kistérség nem tette meg, fizessen
Nyírgelse. Az Önkormányzatnak nem az a célja, hogy az idősek érdekeit sértse,
s ne biztosítsa a megfelelő színvonalú ellátást, hanem költséghatékony és
racionális gazdálkodást akar bevezetni az intézményben. a dologi kiadások
vonatkozásában pedig nem tudtunk számszerűsíteni megtakarítást, mert nem
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állnak rendelkezésünkre tényleges mennyiségű adatok. Az előző testületi ülésen
tájékoztatta a Polgármester Úr a Képviselő- testületet arról, hogy egész
egyszerűen nem tudja bizonytani a Kistérségi Társulás, hogy az ide megrendelt
áruból mennyi került kiszállításra, s ezért mi sem tudtunk kalkulálni, de egy
racionális gazdálkodással a dologi kiadásokon is spórolni lehet. Én úgy
gondolom nincs olyan helyzetben ez a község, hogy súlyos összegeket kidobjon
az ablakon.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: A vezető bérénél nem értem miért
lett ez így leírva, úgy is kinevezve lesz.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Most jelen pillanatban a Kistérségnél egy vezető
van, központi a vezetés.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Nálunk csak egy részmunkaidős
vezető lenne a vezető? Szilágyiné nem volt vezető?
Szilágyi Józsefné ápoló: Én csak nővérként szerepelek, nem vagyok vezető.
Görög László polgármester: Mi a Kistérségtől más kimutatást kaptunk.
Szilágyi Józsefné ápoló: Én nem kapok semmi pluszt, sőt még kevesebbért
dolgozok, mintha műszakba járnék a többiekkel, ezt be is tudom bizonyítani.
Görög László polgármester: Nekünk a Kistérség olyan kimutatást adott, ahol
koordinátori feladatokért plusz bér is el van számolva.
Szilágyi Józsefné ápoló: Én csak a besorolás szerinti bért kapom és semmi
mást. Még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy 5 nővérrel lehetetlen csinálni
beosztást.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Én azt is elmondtam, hogy a folyamatos, 2
műszakos működtetéshez a dolgozói létszámot meg lehetne oldani közcélú és
munkatörvényes dolgozókkal is ami nekünk megtakarítást jelent.
Szilágyi Józsefné ápoló: Ha ilyenek lesznek csak beosztva egyedül, akkor azért
ki fogja vállalni a felelősséget?
Dr. Lakatos Péter jegyző: Az intézményvezető feladata, hogy szervezze meg a
beosztást úgy, hogy biztosítva legyen az idősek törvényes ellátása.
Kapási Jánosné ápoló: Valóban abban igaza van abban Szilágyinénak, hogy
biztos megtakarítást fog jelenteni, hogy közcélúval pótolják a hiányzó létszámot.
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De arra fel kell hívnom a figyelmet, hogy nappal is és éjszaka is bármi baj
előfordulhat az idősekkel. Azt is tudomásul kell venni, hogy vannak olyan
feladatok, amelyeket ők nem tudnak egyedül ellátni, ezért pl: éjszakára nem is
lehet őket beosztani. Ez az én véleményem.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ez majd az intézményvezető feladata lesz, hogy úgy
ossza be a kollégákat, hogy ne történjen semmi baj, az Ő felelőssége lesz.
Görög László polgármester: Amint arra lesz lehetőségünk, lesz pályázat,
bővíteni szeretnénk az Otthont.
Pócsi Józsefné képviselő: Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, ténylegesen
legyen benne a határozatba, hogy mennyivel tartozunk a Kistérségnek. A múlt
testületi ülésen sem arról folyta vita, hogy kihozzuk e az Otthont, hanem arról,
hogy nem látjuk ez mennyibe fog nekünk kerülni. Azt is kértem, hogy ne legyen
benne a határozatba vagy a szó, csak az egyiket fizetjük meg. Az is felháborító,
hogy nekünk ide számláznak olyan bért, amit a dolgozó meg sem kapott, holott
véleményem szerint megillette volna.
Goda Ferencné költségvetési előadó: A kimutatáson úgy szerepel, hogy 1 fő
dolgozó pótléka 31.500 Ft, a többieknek kevesebb van.
Szilágyi Józsefné ápoló: Én az ágymelletti pótlékot kapom, és 7.500 Ft
főnővéri pótlékot.
Goda Ferencné költségvetési előadó: Akkor mégis csak jó a kimutatás, valós
adatokat közöltek.
Görög László polgármester: Nincs is ezzel semmi baj, csak azt sérelmezem,
hogy a Kistérségnél már megint semmibe vették azt, amiben megállapodtunk. az
volt a kérésem, hogy ha valamilyen dologban dönteni kell, akkor egyeztessenek
velem. Arról sem tudtam, hogy Nyírbogátról jár át egy hölgy helyettesíteni,
holott Nyírgelsén is van olyan ember, akinek megvan a szakképesítése és
szívesen elvállata volna ezt a munkát.
Szilágyi Józsefné ápoló: Én erről nem tehetek. A Kistérségnek jeleztem, hogy
szükségünk van emberre, mert a dolgozók nem tudják kivenni a szabadságukat,
s táppénzen is voltak.
Görög László polgármester: Én velem ebben az ügyben nem egyeztetett senki.
Meg kellett volna adni arra az esélyt, hogy Nyírgelsén keressünk valakit.
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Dr. Lakatos Péter jegyző: Konkrétan ki tudjuk számolni, hogy mennyivel
tartozunk a Kistérségnek?
Goda Ferencné költségvetési előadó: Véleményem szerint azt a két összeget
kell beleírni a határozatba, a mit Dr. Simon Miklós kért. A is le van írva, hogy a
közüzemi számlák továbbszámlázását is figyelembe veszik, s ez levonásra kerül.
Dr. Lakatos Péter jegyző: A testületi határozat szerint augusztus 01-vel
vesszük át a Szociális otthon működtetését. A június, július havi számlák még
levonásra fognak kerülni, ami kb. 500 e Ft.
Pintye Magdolna képviselő: Még lesz plusz költségünk is, mert egy havi
társulási hozzájárulás még minket fog terhelni. Le kell konkrétan írni az
összeget, nehogy majd 9 M Ft-ot követeljenek tőlünk.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ez nem fordulhat elő, mert a Kistérségi Társulás
határozatban ajánlotta fel, hogy a mi Képviselő- testületünk döntse el, hogy
melyik összeget választja.
Görög László polgármester: A Kistérségi Tanács összes polgármestere ezt
támogatta, hogy Nyírgelse döntsön melyik összeget akarja kifizetni. Az első
variációt szavazásra bocsájtom.
A költségvetés szerinti összeget ki fogadja el?
Pintye Magdolna képviselő: A határozatban konkrétan legyen benne összeg,
hogy mennyivel tartozunk.
Goda Ferencné költségvetési előadó: Azt javaslom úgy legyen beleírva a
tartozásunk 5.630 e Ft, amiből levonásra kerülnek a továbbszámlázott közüzemi
számlák, s ezt vállaljuk augusztus 31-ig megfizetni.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
40/2011.(VII.12.) h a t á r o z a t a
A Szent György Idősek Otthonának átvételéről
A Képviselő- testület
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1./ a Szent György Idősek Otthona átvétele érdekében
a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi
Társulás felé fennálló önkormányzati hozzájárulás
hátralékaként a Társulás költségvetésében elfogadott
fizetési kötelezettség és az Önkormányzat által
ténylegesen befizetett illetve továbbszámlázott
költségek ellentételezéséből eredő különbözetet
elismeri, az alábbiak szerint:
a Társulás által rendelkezésünkre bocsátott adatok
alapján önkormányzatunk költségvetés szerinti
tartozása 5.630.420 Ft, amelyből jelen határozat
meghozatalának napjáig megfizettünk 1.871.708 Ft-ot.
Így a tartozásunk jelenlegi összege 3.758.712 Ft
amelyből még levonásra kerül a 2011. június 01-2011.
július 31-ig terjedő időszak Nyírgelse által
továbbszámlázandó tételeinek az összege, mely a mai
napon pontosan nem meghatározható.
2./ vállalja, hogy a 3.758.712 Ft tartozásnak a 2011.
június 01-2011. július 31-ig terjedő időszakra
vonatkozó
önkormányzatunk
részéről
továbbszámlázandó tételekkel csökkentett összegét
legkésőbb 2011. augusztus 31-ig megfizeti.

3./ amennyiben fizetési kötelezettségének nem tesz
eleget, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a Társulás inkasszót
nyújtson be ellene.
4./ kötelezettséget vállal arra, hogy a Társulásánál
jelenleg foglalkoztatott 7 fő közalkalmazottat
áthelyezéssel átveszi.
5./ felkéri a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú
Kistérségi Társulás Elnökét, hogy a működési engedély
benyújtásához szükséges önkormányzati kérelmet ezen
határozat bemutatását követően aláírni szíveskedjen.
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Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett:
2./ Napirend:
helyettesítéséről

Felhatalmazás

polgármester

akadályoztatása

esetén

Görög László polgármester: Szeretném, ha a Képviselő- testület megszavazná,
hogy a holnapi Kistérségi Tanács ülésén Molnárné Goda Gabriella
Alpolgármester Asszony képviseljen, mert én elfoglaltságom miatt nem tudok
rajta részt venni.
a Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
41/2011.(VII.12.) h a t á r o z a t a
a polgármester akadályoztatása esetén felhatalmazás az
ügyek intézésére
A Képviselő- testület
felhatalmazza
Molnárné
Goda
Gabriella
Alpolgármester Asszonyt, hogy Görög László Zsolt
Polgármester akadályoztatása esetén helyette, az ügyek
intézésében járjon el

A napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester megköszöni a részvételt, s az ülést bezárja.
k.m.f.

Görög László
polgármester

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Kapási József
jegyzőkönyv hitelesítő

Molnárné Goda Gabriella
jegyzőkönyv hitelesítő
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