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1./ Szent György Idősek Otthona intézményvezető pályázat elfogadása
2./ Temető bejárati kapujának elkészítéséhez árajánlat kérése
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Görög László
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2011.
szeptember 23-án megtartott zárt testületi üléséről.
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella
alpolgármester, Pintye Magdolna, Kapási József, Pócsi Józsefné, Gyurkovics
Anna képviselő
Igazoltan maradt távol: Kulin Béla képviselő
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket, s az ülést 1300-kor
megnyitja.
Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 6 fő képviselő
jelen van.
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadja a napirendi
pontokat.
1./ Szent György Idősek Otthona intézményvezető pályázat elfogadása
2./ Temető bejárati kapujának elkészítéséhez árajánlat kérése

1./ Napirendi pont: Szent György Idősek Otthona intézményvezető pályázat
elfogadása
Görög László polgármester: A bizottság, mint arról már előző testületi ülésen
is szó volt megtartotta az ülését, s az ott elhangzottakról a Jegyző Úr fogja
tájékoztatni a képviselő- testület tagjait.
Dr. Lakatos Péter jegyző: A beadott pályázatokat a jegyző által összehívott
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai között kellet lenni a pályázat
előkészítőjének, aki a jegyző, a Szakmai Érdekképviseleti Szövetség
képviselőjének, aki Turcsik László volt a szakolyi Szociális Otthon vezetője,
harmadik tagként pedig lakatos Ferencné volt a Szociális Otthonból. A Kormány
rendeletnek megfelelően a bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő
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pályázókat hallgatta meg. Három pályázat érkezett be, ebből egyet
érvénytelennek kellet nyilvánítanom, mert nem csatolta be a pályázati kiírásban
szereplő dokumentumokat, különböző nyilatkozatokat. Két érvényes pályázat
volt, s azt mondja a törvény, hogy a bizottság a pályázókat személyesen
hallgatja meg, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a
bizottság véleményét a pályázók alkalmasságát illetően. A pályázati
feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottság véleményével együtt kell az
elbírálásra jogosult Képviselő- testület elé terjeszteni, ami itt most megtörtént.
Meghallgattuk mind a két pályázót az egyik pályázó Baboss Csilla volt, a
mostani megbízott intézményvezető, a másik pályázó egy debreceni hölgy,
Meretei Ilona Saroltának hívják. Jelenleg ő a debreceni családsegítő Központban
dolgozik. Elbeszélgettünk velük, s végül is a bizottság arra az álláspontra jutott,
hogy mind a két pályázót alkalmasnak találja a vezetői tisztségnek a betöltésére.
Ettől kezdve a Képviselő- testületnek a hatásköre, hogy eldöntse melyik
pályázót szeretné megbízni, vagy netalántán érvénytelenítheti is a pályázati
kiírást. Most pedig röviden ismertetni szeretném a pályázók benyújtott
pályázatát.
Meretei Ilona Sarolta Debrecenben családgondozóként dolgozik, a Debreceni
Egyetem szociálpedagógia szakán végzet, majd elvégezte a szociálpolitikai
képzést is. Angol nyelvtudása van, szociális szakvizsgával nem rendelkezik. A
pályázati kiírás szerint előnyt jelent, ha a szociális szakvizsga meg van.
Szorosan a szociális ágazatban úgymond szakmai gyakorlata nincs, a
családsegítés körében van neki szakmai tapasztalata. 2003-2008 között önkéntes
segítőként dolgozott Debrecenben. Vezetői tapasztalata nincsen, a pályázata
általánosságokat tartalmaz. Kérés volt az is, hogy a pályázók írják le milyen
gazdasági elképzeléseik vannak az Otthon gazdaságos üzemeltetését illetően.
Igaz, hogy nincs vezetői tapasztalata, de egy igen rátermett, talpraesett hölgyről
van szó. A végzettsége megvan, de szakmai tapasztalata nincs, vezetői
tapasztalata nincs.
A másik pályázat a megbízott intézményvezető Baboss Csilláé. Szerintem neki a
szakmai hátterét bemutatni nem kell, hiszen amikor bemutatkozott, akkor ő ezt
részletesen ismertette. A pályázatában a vezetői feladatok között sorolja fel,
hogy vezetői célja a fenntartó igényeinek a megismerése, ennek érdekében a
feladat meghatározása, törvényes működtetés biztosítása, minőségi munka
végzése, intézmény hírnevének a megalapozása, illetve az intézmény maximális
kihasználása érdekében tenné meg a szükséges lépéseket. Áttekinthető feladatok
között felsorolja a munkakörök áttekintése a rugalmasabb munkavégzés
szempontjából. Feladatai közé sorolta, hogy minél hamarabb megismerje az
intézmény hagyományait, kapcsolatkiépítés más intézményekkel. Nagyon
fontosnak tartja az intézmény népszerűsítését. Szeretné az intézményt egy
szakmai gyakorló térré fejleszteni. Pályázati lehetőségek kihasználása,
gyógyászati segédeszközök leggazdaságosabb beszerzését is fontosnak tartja.
Amelyik vizsgálatra lehetőség van, a helyben történő leszervezését is fontosnak
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tartja, hogy ne kelljen szállítani az időseket. A legfontosabb céljai között sorolja
fel, az intézmény törvényes és racionális működtetését, s olyan humán erőforrás
gazdálkodást szeretne végezni, amelynek segítségével a rendelkezésre álló
tárgyi és finansziális feltételek mentén tudja végezni a feladatokat. A
költségvetési kiadások csökkentése a szűkös kereteken belül, s a bevételek
emelésére olyan terve van, hogy 3 fő létszámemelést szeretne engedélyeztetni az
Idősek Otthonában, illetve felnőttképzést is szeretne beindítani. Leírja, hogy
tény az engedélyezett 14 fős létszámmal az otthon még nem működhet
gazdaságosan, de fontosnak tartja, hogy ez az idősek ellátásában ne mutatkozzon
meg. Végezetül azt is leírja, hogy Nyírgelse Község Önkormányzat fenntart egy
nem rentábilis intézményt az igen nemes cselekedet a mai gazdasági
körülményeket figyelembe véve.
Még egyszer a bizottságnak az volt a véleménye, hogy mind a két pályázót
alkalmasnak találja a feladat ellátására. A debreceni hölgyet elsősorban azért,
mert rátermettnek találtuk.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Hány évre szól a megbízatás?
Dr. Lakatos Péter jegyző: 5 évre szól.
Görög László polgármester: Szeretném bevonni az elbíráláshoz Goda
Ferencné költségvetési előadót is. Tegnap kalkuláltunk, megvizsgáltuk az
intézmény működését, s meglepő fordulat következettbe.
Goda Ferencné költségvetési előadó: Kaptunk normatívát szeptember
hónapban 886.496 Ft. A térítési díj, ami havonta befolyna 820.873 Ft ez így
összesen 1.707.369 Ft. A kiadásokat is megnéztük a bér és járulékok, meg a
dologi kiadások, azzal számolva, ami már korábban is felmerült, a tisztítószernél
vettük az új számlát, figyelembe vettük a vezető útiköltségét, még bele vettük
azt is, hogy 1 fő egyszerűsített foglakoztatással van foglakoztatva, így az összes
költség 1.723 e Ft. A bevétel, ha így maradna, akkor 1.707 e Ft.
Görög László polgármester: Ez amellett van így, hogy csak 13 lakója van az
Otthonnak. Ha teljes lesz a létszám, s sikerül a férőhely bővítést is véghez vinni,
akkor már akár plusz is termelhetne az Otthon. 3 fővel akarjuk bővíteni a
létszámot.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: A helyiség megfelel a 3 fő
létszámbővítéshez?
Görög László polgármester: Területileg megfelel a szoba, de ha csak 2 főre
kapjuk meg az engedélyt már az is jó. Illetve kaptunk 4 kórházi ágyat, azt is ő
rendezte, amelynek darabja több százezer forint. Több programot is szervezett
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az időseknek. Tárgyalóasztalhoz ült a konyhával, s mindjárt 1.000 Ft/fő lett a
napi étkezési díj, ez már komoly megtakarítást mutat.
Én azt javaslom, hogy Baboss Csillát bízzuk meg az intézmény vezetésével. 5
évre szólna a kinevezése, 4 órában dolgozik, 30 e Ft/hó a költségtérítése. A
kérésünket betartotta, hogy a költségeket le kell csökkenteni, törvényes keretek
között.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület 4 igen és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
66/2011.(IX.23.) h a t á r o z a t a
A Szent György Idősek Otthona intézményvezetői
pályázat elbírálásával kapcsolatban
A Képviselő- testület
a Szent György Idősek Otthona intézményvezetői
feladatok ellátásával Baboss Csilla 4233 Balkány Sport
u. 1. szám alatti lakost bízza meg.
az
intézményvezető
teendők
ellátásával
részmunkaidős, heti 20 órás foglakoztatás keretében
2011. október 01. napjától kezdődő 2016. szeptember
30. napjáig terjedő időre megbízza.
Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett.
2./ Napirend: Temető bejárati kapujának elkészítéséhez árajánlat kérése
Görög László polgármester: Rása László vállalkozótól kérni szeretnék
árajánlatot a temető bejárati kapujának elkészítésével kapcsolatban. A
nagykapuban kiskapu erre még nem kértem árajánlatot, de a másik kettőről
kértem. A húzós kaput a Képviselő- testület nem javasolja, azt javasolják, hogy
a nagykapuban legyen egy kiskapu, s erre kérek árajánlatot.
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Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Szerintem így esztétikusabb lesz.
Ha a szép kaput reggel kihúzzák, akkor napközben nem lehet lesz látni, mert
eltakarja a kerítés.
Gyurkovics Anna képviselő: Egy felhívást el lehetne helyezni a temető
bejáratánál és a faluban is több helyen, hogy aki tud járuljon hozzá a temető
kapujának a költségeihez és temető bekerítéséhez.
Pintye Magdolna képviselő: Ez azért is jó lenne, mert akkor minél hamarabb
be is tudnánk keríteni az egész Temetőt, hogy a vadak ne tudjanak kárt tenni a
sírokban.
Görög László polgármester: A meglévő kaput pedig le fogjuk hozni a Kossuth
utca felőli bejárathoz, hogy illetéktelenek ott ne tudjanak közlekedni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester megköszöni a részvételt, s az ülést 1345-kor bezárja.
k.m.f.

Görög László
polgármester

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Pintye Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítő

Pócsi Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő
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