NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLET
2011. szeptember 15-én megtartott
testületi ülésének
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b.) határozata
c.) előterjesztése
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TÁRGYSOROZATA

1./ Tájékoztató a két ülés között eltelt eseményekről
2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat
módosítás)
3./ Beszámoló a 2011. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről
4./ Beszámoló az oktatási intézmények 2010/2011. évi oktató és nevelő
munkájáról és a 2011/2012-es tanév feladatairól
5./ Egyebek

Nyírgelse, 2011. szeptember 15.

Görög László
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2011.
szeptember 15-én megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella
alpolgármester, Pintye Magdolna, Kapási József, Pócsi Józsefné, Gyurkovics
Anna képviselők.
Kulin Béla képviselő jelezte, hogy később érkezik.
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző
Meghívottak: Lakatos Zoltán Nyugdíjas Egyesület elnöke
Dr. Szlinszky Éva háziorvos
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket, s az ülést 1700-kor
megnyitja.
Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 6 fő képviselő
jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjainak az elfogadására.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadja a napirendi
pontokat.
1./ Tájékoztató a két ülés között eltelt eseményekről
2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat
módosítás)
3./ Beszámoló a 2011. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről
4./ Beszámoló az oktatási intézmények 2010/2011. évi oktató és nevelő
munkájáról és a 2011/2012-es tanév feladatairól
5./ Egyebek
A napirendi pontok tárgyalásakor jelen volt Goda Ferencné költségvetési előadó
is.
1./ Napirend: Tájékoztató a két ülés között eltelt eseményekről
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Görög László polgármester: Elküldtünk egy 1M Ft-os pályázatot a Falunappal
kapcsolatban a jövő évre, LEADER alapból lehetett pályázni.
Elkészült a Temető kerítése, ami 300 e Ft-ba került, mint arról már előzetesen a
Képviselő- testület is határozott. A kapukat is fel fogjuk mérettetni, hogy
mennyibe fognak kerülni.
Beadtuk az ÖNHIKI II. ütem pályázatot is határidőben.
Elkészültek a hirdető táblák is, ki is lettek helyezve.
Gyurkovics Anna képviselő: Szépek lettek, mindenki dicséri.
Görög László polgármester: Most készül egy komolyabb közmunka pályázat,
árkok tisztítása, mezőgazdasági utak rendbetétele, gépek beszerzésére is van
lehetőség.
Szeretnék a Képviselő- testülettől egy felhatalmazást kérni. Felül szeretném
vizsgáltatni a volt polgármester utolsó beruházását, az Iskola fűtési rendszerével
kapcsolatosan. Megnézettem Ügyvéd Úrral, a Belső ellenőrrel, s azt tanácsolták,
hogy vigyem be az Ügyészségre, s kérjek állásfoglalást, mert szabálytalanság
történt benne.
A Képviselő- testület 1 igen és 5 tartózkodás szavazattal nem támogatja a
Polgármester javaslatát.
El kell, hogy mondjam rengeteg szabálytalanság történt.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Ez műszakilag alá is van
támasztva?
Görög László polgármester: Természetesen, szakértői véleményt készítettem
róla.
Pintye Magdolna képviselő: Én úgy gondolom, ehhez nem kell felhatalmazás a
Képviselő- testülettől, a Polgármester maga is dönthet ebben a kérdésben.
Gyurkovics Anna képviselő: Valamilyen vizsgálat volt ebben az ügyben?
Görög László polgármester: Volt, a szakértői véleményben le vannak írva a
hiányosságok. Én csak állásfoglalást akarok kérni az Ügyészségtől, hogy ez
megállja e a helyét. Ehhez akartam kérni a Képviselő- testület felhatalmazását.
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Pintye Magdolna képviselő: A felhatalmazásnak addig nincs értelme, amíg
nem kaptunk állásfoglalást, hogy a szakértői vélemény megállja e a helyét.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: A tavalyi beruházásról a volt
Polgármesternek tájékoztatnia kellett volna az akkori Képviselő- testületet.
Görög László polgármester: Voltak tájékoztatva, de nem teljes körűen, ezért
készítettem a szakértői véleményt is.
Kapási József képviselő: Előbb legyen megkérve az állásfoglalás, hogy van e
értelme az egésznek, s majd akkor döntünk.
Görög László polgármester: Akkor megkérem az Ügyészségtől a hivatalos
állásfoglalást.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
60/2011.(IX.15.) h a t á r o z a t a
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről előterjesztett
beszámolóval kapcsolatban
A Képviselő- testület
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről előterjesztett
beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette

Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett.
2./ Napirend: A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat
módosítás)
Görög László polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban akinek van
kérdése, arra Goda Ferencné költségvetési előadó szívesen válaszol.
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Pintye Magdolna képviselő: Itt nincs miről beszélni véleményem szerint, mert
voltak a bevételek azok lettek átvezetve a költségvetésen, s annyival változott a
főösszeg.
Goda Ferencné költségvetési előadó: Csak a kötelező dolgok vannak
módosítva, ami az Állam által előírt, semmi más.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
13/2011. (IX.20.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.( III.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
1. §
(1) A 2011. I. félévébent pótelőirányzatként biztosított állami támogatások
növelése miatt az alaprendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszegét

2.442.099 Ft-tal

bevételi főösszegét

2.442.099 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2011. évi

módosított kiadási főösszegét

266.815.099 Ftban

módosított bevételi főösszegét

266.815.099 Ftban

a hiány összegét

24.656.000 Ftban
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állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

87.068 E Ft személyi jellegű juttatások
21.797 E Ft munkaadókat terhelő járulék
43.076 E Ft dologi kiadás
2.261 E Ft egyéb folyó kiadások
1.929 E Ft Előző évi túlfinanszírozás
kötelezettség

visszafizetési

8.458 E Ft támogatásértékű működési kiadás
E Ft működési
célú
államháztart. kívülre

pénzeszközátadás

E Ft garancia- és kezességvállalásból származó
kifizetés
32.379 E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás
E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
E Ft pénzforgalom nélküli kiadások
2.614 E Ft Kamatkiadások
E Ft Felújítás
66.633 E Ft intézményi beruházási kiadások
E Ft támogatásértékű felhalmozási kiadás
400 E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás
E Ft pénzügyi befektetések kiadásai
E Ft EU-s támogatásból megvalósuló projektek
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kiadásai
100 E Ft általános tartalék
100 E Ft Céltartalék
E Ft hitelek kamatai
E Ft finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§
3.) A bevételi előirányzatokon belül a módosított kiemelt előirányzatokat

5.284 E Ft intézményi működési bevételek
80.098 E Ft önkormányzatok sajátos működési bevétele
1.632 E Ft felhalmozási és tőkejellegű bevétel
93.874 E Ft önkormányzatok költségvetési támogatása
61.271 E Ft átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek
24.656 E Ft finanszírozási bevételek

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
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Nyírgelse, 2011. szeptember 20.

..............................................

.........................................

Jegyző

Polgármester

Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett.
3./ Napirend: Beszámoló a 2011. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről
Görög László polgármester: Mindenkinek kiküldtük írásban az előterjesztést.
Ha valakinek kérdése van, azt tegye fel.
Pintye Magdolna képviselő: Iskolai számítástechnikai eszközöknél 1.182 e Ft a
teljes költség, pedig ebben az évben csak 1.000 e Ft-ot kaptunk informatikai
normatívára. Az összes teljesítés pedig miért csak 975 e Ft?
Goda Ferencné költségvetési előadó: Biztosan elírást történt, ezt javítani
fogjuk. A teljesítés pedig azért csak 975 e Ft, mert biztosan volt benne olyan is,
ami nem haladta meg az 100 e Ft-os értékhatárt, s az nincs itt benne, s ezért a
teljesítés csak 975 e Ft.
Gyurkovics Anna képviselő: A 6. mellékletben mi az a három temetési
kölcsön? Még van benne 2006. évi is.
Goda Ferencné költségvetési előadó: Még régen felvették, és nem fizették
vissza.
Gyurkovics Anna képviselő: Nem lehet behajtani?
Goda Ferencné költségvetési előadó: Az egyik folyamatban van, letiltásra
kerül a nyugdíjból, de kettőt nem tudunk behajtani.
/Kulin Béla képviselő megérkezett/
Molnárné Goda Gabriella képviselő: Miért van külön az Ifjúság egészségügyi
gondozás?
Goda Ferencné költségvetési előadó: Azért van külön az Anya- és
csecsemővédelemtől, mert az iskolában a védőnő és a doktornő vizsgálja a
gyerekeket, azt külön kell kezelni, s ezért van így.
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A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő testületének
61/2011.(IX.15.) h a t á r o z a t a
2011. I. félévi pénzügyi terv teljesítésének végrehajtásáról
A Képviselő-testület
Az Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének
I. félévi teljesítésének végrehajtásáról
szóló előterjesztést a becsatolt mellékletekkel
együtt elfogadja.

1./ A bevételi előirányzatok teljesítését
264.373.000 Ft eredeti előirányzattal
266.815.099 Ft módosított előirányzattal
140.091.063 Ft teljesítéssel elfogadja.

2./ A kiadási előirányzatok teljesítését
264.373.000 Ft eredeti előirányzattal
266.815.099 Ft módosított előirányzattal
140.021.881 Ft teljesítéssel elfogadja.
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Sorrendben a negyedik napirendi pont tárgyalása következett.
4./ Napirend: Beszámoló az oktatási intézmények 2010/2011. évi oktató és
nevelő munkájáról és a 2011/2012-es tanév feladatairól
Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: A tantestület még júniusban
megtárgyalta a beszámolót, és elfogadta.
Pintye Magdolna iskolaigazgató részletesen ismerteti a 2010/2011. évi oktató és
nevelő munkáról készült beszámoló tartalmát.
/Írásbeli előterjesztés mellékelve!/
Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: A 2011/2012-es tanév feladatairól
szeretnék pár szóban tájékoztatást tartani.
A nyár folyamán az Általános Iskolában nem történt nagyobb fokú felújítás,
karbantartás. A fűtés szempontjából egy nagyobb teljesítményű szivattyú
elhelyezése fontos volna, mert ezzel télen gondok lesznek. A kültéri játékok,
padok, asztalok festése is elmaradt, de jó idő esetén ez még pótolható.
Véleményem szerint a fűtéssel lesznek problémák igazán. A nyáron több szerelő
is megnézte, valaki azt mondta át kell kötni a radiátorokat, valaki pedig azt,
hogy szivattyút kell elhelyezni a végére. A nyári takarítás a dajkák szabadságról
való visszahívásával megtörtént.
A Óvodában július végén elkezdtük a vizesblokk felújítását. Paulik János
vállalkozó először 300 e Ft-ot adott. Ebből megvásároltuk a csempét, ragasztót,
fugázót, ami 212.555 Ft-ba került. A vízszerelő előleget kért 80 e Ft-ot.
Debrecenben, egy szaküzletben lettek megrendelve a szerelvények, amire 320 e
Ft-ot adott át a vállalkozó, s ez 314.560 Ft-ba került. Utána elkezdődött a javítás,
amit Lakatos Ferenc végzett. Gondot is okozott még az is itt, hogy ki fog
burkolni, Matéz Gábor egy napot segített, eljött a munkahelyéről. Megkértem
Tar Miklóst, hogy segítsen burkolni, aki másfél napot segített. A burkolást
Lakatos Ferenc fejezte be hétvégén. A burkolás közben derült ki, hogy egy
doboz sötétebb színű csempéből kevesebbet vettünk, illetve a középösszefolyók
sem lettek megvásárolva, ezért ez még 5.995 Ft-ba került, amiért elmentem
Nyíregyházára. A vízszerelő felszerelvényezett, s kifizetésre került a munkadíj
második fele is, ami szintén 80 e Ft-ba került. A helyiségek kimeszelésére
megkértem Hanzel Lászlót és Magyar Csabát. Ők esténként és hétvégén eljöttek,
s elvégezték a munkát. Amikor a vizes elvégezte a munkát, mér nem volt abból
a pénzből, amit a vállalkozó adott, ez összeses 620 e Ft volt, akkor én kifizettem
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a saját pénzemből, s a következő héten a vállalkozó még adott 100 e Ft-ot.
Feszített tempóban a dajkák és az iskola takarító kitakarították az Óvodát, s
szeptember 01-jén megnyitottunk. A térelválasztók ára után érdeklőttem több
helyen, meg gondolkoztunk azon is, hogy miből csináljuk forgácsból, vagy osb
lapból. Sikerült ezeket is megvásárolni, ami 36.600 Ft-ba került. Összességében
720 e Ft-ot adott Paulik János, az összes költség, amibe került 729.710 Ft volt.
Azt mondta a vállalkozó, hogy még ezt a 9.710 Ft-ot is ideadja természetesen.
Az iskolában a tanároknak augusztus 22-26-ig továbbképzésre kellett járniuk. A
tanévnyitó értekezletet augusztus 29-én tartottuk meg, s ezen a napon kerültek
kiosztásra a tankönyvek is. Augusztus 30-án délelőtt megtartottunk a javító
vizsgát, ott az az egy gyerek, aki pótvizsgára volt utasítva átment. Augusztus 31én volt a tanévnyitó ünnepség. Szeptember első és második napján még
szervezési munkák folytak, érdemben nem tanultak a gyerekek. Minden osztály
tujafát ültetett, s ezt ők gondozzák. Az Oktatási Hivatal felé elküldtem a levelet
a tantárgyfelosztással kapcsolatban. A Munkaügyi Központba beadtuk a
pályázatokat, átsorolásokat elkészítettük, a hiányzó tankönyveket is
megvásároltuk, megrendeltük, s indulhat az érdemi munka is.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Ki végezte a vízszerelési
munkákat?
Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Lakatos Ferenc szólt egy
nyíradonyi vállalkozónak, Papp Gábornak hívják. Ő hozta haza a szerelvényeket
is, becsületesen végezte a munkáját.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Miért nem kellett közelebb
megvásárolni a csempét? Miért kellett érte Nyíregyházára menni?
Kedvezményesebben is lehetett volna vásárolni közelebb.
Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Ez is kedvezményes volt.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: A válaszfalak már készen vannak?
Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Már le vannak szabva, de még
nincsenek felszerelve, a hétvégén ez is meg lesz. A közmunkások készítettek új
pohár tartót is.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: A Polgármesteri Hivatalnak
mennyivel kellet hozzájárulni?
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Pintye Magdolna képviselő, polgármester: Nem számoltam össze, de kb. 100
e Ft körüli az összeg.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
62/2010.(IX.15.) h a t á r o z a t a
a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda
2010/2011-es nevelési- oktatási év munkájáról és a
2011/2012-es
tanév
feladatairól
előterjesztett
beszámolóval kapcsolatban
A Képviselő- testület
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda
2010/2011-es nevelési- oktatási év munkájáról és a
2011/2012-es
tanév
feladatairól
előterjesztett
beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette.
Sorrendben az ötödik napirendi pont tárgyalása következett.
5./ Napirend: Egyebek
Görög László polgármester: az Idősek Otthonában tervezzük a
férőhelybővítést, s ehhez szükség van egy Képviselő- testületi határozatra, hogy
meg tudjuk tenni a megfelelő lépéseket a Kormányhivatal felé. A főnővér
átkerül a nővérek szobájába, s ott felszabadul egy szoba, s az lesz átalakítva.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Intézményvezető Asszony szerint 3 fő is elférne
abba a szobába, ezért 3 főre szeretnénk megkérni a férőhelybővítést. Azt mondja
a törvény, hogy most kaptuk a működési engedélyt, s negyedévente van
lehetőség a működési engedély módosítására. Nekünk leghamarabb október 01jén lehet beadni a kérelmet a férőhelybővítésre. Az Alapító okiratot nem kell
módosítani, mert abban nem szerepelnek létszámadatok.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
63/2011. (IX.15.) h a t á r o z a t a
a Szent György Idősek Otthona férőhely szám
emeléséről
A Képviselő-testület
1./ A Szent György Idősek Otthona férő hely számát 14
főről 17 főre kívánja emelni.
2./ Utasítja a Jegyzőt, hogy a működési engedély
módosítását kérje az illetékes hatóságtól.
Határidő: 2011. november 15.
Felelős: Jegyző
Görög László polgármester: Ismét kaptunk élelmiszersegélyt, immár harmadik
alkalommal, szeptember 21-ig kell elhozni.
A közmeghallgatást ebbe a hónapba terveztük, de mivel az Alpolgármester
Asszonynak egészségügyi problémái vannak, és nem lesz itthon ezért kérem,
hogy egy héttel toljuk el, tegyük át másik időpontra.
Kapási József képviselő: Október 07-én pénteken jó lesz véleményem szerint
az időpont.
Görög László polgármester: Jött hozzám egy kérelem, Kiss László Ferenc a
Hajnal u. 3. szám melletti telkeket szeretné megvásárolni, erre tett árajánlatot.
Van 3 telek egymás mellett.
Pintye Magdolna képviselő: Nem vette azt meg még senki? Már régen is
kérték.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Mit akar a telkekkel kezdeni?
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Görög László polgármester: Semmit. Hollandiában él, ezt csak befektetésnek
szánja. A három telekért 100-150 e Ft-ot ajánl. Ha a Képviselő- testület más
összeget gondol, az megbeszélés tárgyát képezi.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Ez az összeg a három telekért
nagyon kevés.
Pintye Magdolna képviselő: Régebben is volt erről szó, s akkor az hangzott el,
hogy olyan feltétellel adja el a Képviselő- testület, hogy meghatározott időn
belül építse be.
Pócsi Józsefné képviselő: Azt tudjuk, hogy nagyon olcsó egy telek, de nem
ennyire? Nem hiszem, hogy csak 50 e Ft-ot ér egy építési telek.
Kulin Béla képviselő: Ezek a telkek nincsenek közművesítve igaz? Nincs rajtuk
semmi.
Görög László polgármester: Nincsen semmi.
Gyurkovics Anna képviselő: Építeni akar rá valamit?
Görög László polgármester: Nem, csak befektetésnek szánja.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Hollandiában dolgozik, ő nem akar itt építkezni,
csak befektetésnek szánja.
Gyurkovics Anna képviselő: Ha építési telek, akkor használja is annak.
Görög László polgármester: Darabja 150 e Ft? S legyen még az is feltétel,
hogy 5 éven belül építsen rá házat. El is vethetjük az ajánlatot.
Pintye Magdolna képviselő: Én nem javaslom eladni.
Gyurkovics Anna képviselő: Én sem.
Pócsi Józsefné képviselő: Ha haza jött volna, és itt akarna letelepedni, akkor
meggondolandó lenne, de így én sem tudom támogatni.
Kulin Béla képviselő: Ha ő Hollandiában él, akkor ki fogja a telkeket rendben
tartani? Mindig fel kellesz szólítani, hogy kaszálja le?
Görög László polgármester: Akkor mit mondjuk neki? Eladja a Képviselőtestület a telkeket?
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Dr. Lakatos Péter jegyző: Annyit mondott még nekem, hogy amennyi pénze
van, az kint Hollandiában nagyon kevés, nem tudja befektetni, azért gondolta itt
Magyarországon.
Görög László polgármester: Először is azt kellene eldönteni, hogy egyáltalán
el akarjuk e adni a telkeket.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Jelen pillanatban nincs értelme.
Görög László polgármester: Ha úgy dönt a Képviselő- testület, hogy nem adja
el, akkor nincs is értelme beszélni az árakról.
Pócsi Józsefné képviselő: Így nem látom értelmét eladni, ha csak befektetésnek
szánja.
Kulin Béla képviselő: Lehet, hogy később olyanok is megvásárolnák, akik
építenének rá.
Görög László polgármester: Akkor azt látom, hogy az a döntés, nem eladók a
telkek.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
64/2011.(IX.15.) h a t á r o z a t a
Kiss László Ferenc telekvásárlás ügyében
A Képviselő- testület
Kiss László Ferenc telekvásárlási kérelmét elutasítja.

Görög László polgármester: Nyert az iskola az informatikai pályázaton
eszközöket.
Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: TIOP-os pályázatról van szó, ami
már 2008-ban elindult, az nyert. Három árajánlatot kellett beszerezni, s a
legkedvezőbbet kell elfogadni. Ebben van 4 tantermi csomag, ami azt jelenti,
hogy van benne interaktív tábla, kivetítővel, s minden felszereléssel, ami ehhez
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kell. Három árajánlat közül az egyik, ami a legkedvezőbb az ALBAKOMP Kft
ajánlata 3.211.100 Ft. Szállítói finanszírozás, ami azt jelenti, hogy a szállító
kapja meg a támogatást, nem nekünk utalják. A másik árajánlat Itekt Kft.
3.222.200 Ft a harmadik árajánlat System Computer Kft. 3.224.800 Ft.
Minimális eltérések vannak, de a legkedvezőbbet kell elfogadni. Azért kellene
ebben most dönteni, hogy a beszerzést minél hamarabb el lehessen kezdeni.
Görög László polgármester: Én javaslom elfogadni az ALBAKOMP Kft.
ajánlatát.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
65/2011.(IX.15.) h a t á r o z a t a
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda TIOP.
1.1.1-07/1-2008/0824
informatikai
pályázattal
kapcsolatban
A Képviselő- testület
a TIOP. 1.1.1-07/1-2008/0824 „A pedagógiai,
módszertani
reformot
támogató
informatikai
infrastruktúra”
fejlesztése
nevű
pályázat
eszközbeszerzésére kiírt pályázattal kapcsolatban az
ALBAKOMP Kft. árajánlatát elfogadja.
Görög László polgármester: Nemsokára el kell bírálni az intézményvezetői
álláshelyre beadott pályázatokat, s ezzel kapcsolatban a Jegyző Úr mond pár
szót.
Dr. Lakatos Péter jegyző: A törvény értelmében előzetesen egy bizottságnak
kell meghallgatni a pályázókat. Három pályázat érkezett az intézményvezetői
álláshelyre, abból egyet érvénytelennek kellett nyilvánítanom, mert az előírt
dokumentumokat nem csatolta be a pályázó, így két pályázónak van érvényes
pályázata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény a szociális törvény,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000.(XII.26.) Kormány rendelet arról rendelkezik, hogy egy
15

háromtagú bizottságot kell összehívnia a pályázat előkészítőjének, aki a Jegyző.
Ennek a bizottságnak a tagja a Jegyző, az Érdekképviseleti Szervezetnek egy
tagja, aki a szakolyi Ápoló- Gondozó Otthon vezetője, illetve egy személy az
intézmény dolgozói közül. Hétfőn délután három órakor lesz a bizottság ülése,
amelyen személyesen fogja meghallgatni a két pályázót a bizottság. Ezután a
bizottság véleményét kell beterjeszteni a Képviselő- testület elé, s ennek
függvényében kell a döntést meghozni. Azért kell minél hamarabb dönteni, mert
úgy van benne a pályázati kiírásban, hogy október 01-től az álláshely betölthető,
addig ki kell nevezni az intézményvezetőt. Ezt zárt ülésen kell majd tárgyalni a
Képviselő- testületnek.
Görög László polgármester: Ebben a jövő héten döntést hozunk.
Dr. Lakatos Péter jegyző: A létszámcsökkentési pályázat beadási határideje
szeptember 27-e, a határidő betartására figyeljünk oda.
Pócsi Józsefné képviselő: Megkérdezték tőlem, hogyan állunk a szemét
mérésével. Letelt a fél év, s csökkeni fog e a szemét díj?
Görög László polgármester: Nem fog csökkeni a szemétdíj így se, meg úgy se.
Az új szociális törvénybe az van leírva, hogy aki nem fizeti a közüzemi díjakat,
attól a lakásfenntartási támogatásból le fogják vonni automatikusan. Lesz majd
Közmeghallgatás, s fel lehet lesz tenni ezt a kérdést a Nyír- Flop Kft.
képviselőjének.
Pócsi Józsefné képviselő: Arra hivatkoztak, ha lesz mérve a szemét
mennyisége, akkor a kiló után kell fizetni a szemétdíjat.
Görög László polgármester: A Közmeghallgatáson ezt meg kell kérdezni.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: A szívem fáj, amikor korán reggel
az óvodás és általános iskolás gyerekek jönnek a buszhoz, s mennek
Nyírlugosra, Szakolyba óvodába, iskolába. Miért nem kell ez ellen tenni
valamit? A 20 fő nagyon sok.
Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Ebben az évben 5 gyerek ment el
Nyírlugosra, én nem tudom milyen 20 főről van itt szó.
Gyurkovics Anna képviselő: Ebbe már azok is benne vannak, aki elve nem ide
lettek beíratva, óvodába, iskolába, s akiket előzőleg már elvittek.
Görög László polgármester: Ez nagyon sok normatíva kiesést jelent.
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Gyurkovics Anna képviselő: Nekem az a véleményem, hogy vissza fogják
hozni a gyerekeket.
Görög László polgármester: Vargáéknál a Mátyás utcán ki van kötve a víz, a
szomszédból hordja a vizet. 5 gyerek van, valamilyen formában segíteni kellene
rajtuk.
Pócsi Józsefné képviselő: Volt tartozásuk, s amiatt kötötték ki a vizet.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Meg kell tudni pontosan, hogy
mennyivel tartoznak.
Gyurkovics Anna képviselő: Ha jár nekik lakásfenntartási támogatás, akkor
minden hónapban le kell vonni egy bizonyos összeget, amíg le nem jár a
tartozásuk.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Az új rendelkezések szerint van arra lehetőség, hogy
a közüzemi tartozásokat le lehessen vonni a lakásfenntartási támogatásból.
Megállapodást kell kötni a szolgáltatóval, s mi fogjuk oda utalni azt az összeget,
amivel az ügyfél tartozik.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester mindenkinek megköszöni a részvételt, s az ülést
1830-kor bezárja.
k.m.f.
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