NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLET

2011. szeptember 09-én megtartott
rendkívüli testületi ülésének

a.) tárgysorozata
b.) határozata
c.) előterjesztése
d.) jegyzőkönyve

TÁRGYSOROZATA

1./ Szent György Idősek Otthonában nyújtott ellátásokért fizetendő intézményi
térítési díj megállapítása
2./ A jegyzőnek határidő
aktualizálásával kapcsolatban

meghatározása

szabályzatok

elkészítésével,

3./ Nagy Csaba volt polgármester szabadságmegváltásának kifizetésével
kapcsolatos intézkedések felülvizsgálata
4./ Az iskolaigazgatónak határidő meghatározása feladatai ellátásához

Nyírgelse, 2011. szeptember 09.

Görög László
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2011.
szeptember 09-én megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella
alpolgármester, Kapási József, Gyurkovics Anna, Kulin Béla képviselők.
Igazoltan maradt távol: Pintye Magdolna, Pócsi Józsefné képviselő.
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 5 fő képviselő
jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjainak az elfogadására.
1./ Szent György Idősek Otthonában nyújtott ellátásokért fizetendő intézményi
térítési díj megállapítása
2./ A jegyzőnek határidő
aktualizálásával kapcsolatban

meghatározása

szabályzatok

elkészítésével,

3./ Nagy Csaba volt polgármester szabadságmegváltásának kifizetésével
kapcsolatos intézkedések felülvizsgálata
4./ Az iskolaigazgatónak határidő meghatározása feladatai ellátásához
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadja a napirendi
pontokat.
1./ Napirend: Szent György Idősek Otthonában nyújtott ellátásokért fizetendő
intézményi térítési díj megállapítása
Dr. Lakatos Péter jegyző: Szeretném megjegyezni, hogy a napirendi pontok
után szeretnék szót kérni a Polgármester Úrtól.
Augusztus 29-én kaptuk meg a jogerős működési engedélyünket, s gyakorlatilag
szeptember 01-től nekünk van működtetési kötelezettségünk az Idősek Otthona
felé, ezért a szociális törvény 97. szakasz 1 bekezdése kimondja, hogy a
személyes gondoskodást nyújtó intézményekben –ide tartozik az Idősek Otthona
is- rendeletet kell alkotnia, melyben meg kell határozni a személyes térítési díj
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összegét. A normatív állami támogatás és a szolgáltatási költségek különbsége
adja az intézményi térítési díjat. Az intézményvezető pedig ez alapján állapítja
személyesen minden idősnek a személyi térítési díjat. A Képviselő- testületnek
csak az intézményi térítési díjat kell elfogadnia. Ezeket a számításokat Baboss
Csilla Intézményvezető Asszony végezte el, s az a javaslata, hogy az időseket a
fenntartóváltás miatt hátrány ne érje ebben az évben maradjon ugyanannyi a
térítési díj, mint amennyit a Kistérség kért az idősektől. Minden év április 01-ig
kell felülvizsgálni és megállapítani az új térítési díjat a felmerült költségek
alapján. Szeretném kérni a Képviselő- testületet, hogy a becsatolt számítások
alapján határozza meg a térítési díjat.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
12/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete
A Szent György Idősek Otthonában nyújtott ellátásokért fizetendő
intézményi térítési díjakról
Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testülete a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban Szt.)
92.§. (1) bekezdésének a ) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1.§.
(1) A Nyírgelse Község Önkormányzata által fenntartott Szent György Idősek
Otthona (4362 Nyírgelse Iskola u. 24.) által ápolást, gondozást nyújtó ellátás
igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.
(2) A térítési díj megfizetésére az Szt. 114.§. (2) bekezdésében meghatározott
személyek kötelesek.
(3) Az önkormányzat ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
a.) aki jövedelemmel nem rendelkezik és
2

b.) tartásra kötelezett hozzátartozója nincs és
c.) az Szt. 119.§. (2) bekezdése szerint jelzálog alapjául szolgáló vagyona
nincs.
(4) Az intézményi térítési díj összegét a rendelet melléklete tartalmazza.
2.§.
Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.
Nyírgelse, 2011. szeptember 14.

Görög László
polgármester

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Melléklet Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szent
György Idősek Otthonában nyújtott ellátásokért fizetendő intézményi térítési
díjakról szóló 12/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelethez
Nyírgelse Község Önkormányzat Szent György Idősek Otthonában
fizetendő intézményi térítési díjak
1. Előző évi (2010. évi) teljes önköltség:
25.359.965 Ft
2. Férőhelyek száma:
14 fő
3. Tervezett ellátottak száma a 2011. évben:
nap = 13.9 fő
4. Egy főre jutó önköltség összege:
1.824.458 Ft / fő / év

5076 fő/365
25.359.965 Ft / 13.9 fő =

5. Intézményi térítési díj összege – nem demens ellátott esetén:
1.824. 458 Ft / fő / év - 635.650. Ft normatíva / fő /év = 1.188.808. Ft / fő / év
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1.188.808. Ft / 12 hó / 30 nap = 3.302 Ft / fő / nap
3.302 Ft x 30 nap = 99.060. Ft / fő / hónap

6. Intézményi térítési díj összege – demens ellátott esetén:
1.824. 458 Ft / fő / év - 710. 650 Ft normatíva / fő /év = 1. 113.808 Ft / fő / év
1.113.808 Ft / 12 hó/ 30 nap = 3.094 Ft / fő / nap
3094 x 30 nap = 92. 820 Ft / hónap

Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett.
2./ Napirend: A jegyzőnek határidő meghatározása szabályzatok elkészítésével,
aktualizálásával kapcsolatban
Görög László polgármester: A szabályzatok nincsenek aktualizálva, kérnék
egy határidőt Jegyző Úrtól, hogy mikorra tudja elkészíteni.
Dr. Lakatos Péter jegyző: A következő testületi ülésre szeptember 15-ig
elkészítem.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Én ezt túl korai időpontnak tartom,
legyen inkább szeptember 30-a.
Görög László polgármester: Akkor legyen szeptember 30-a.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Szeptember 30-ig biztosan el tudom készíteni a
szabályzatokat.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
56/2011.(IX.09.) h a t á r o z a t a
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határidő meghatározása
aktualizálása ügyében

szabályzatok

elkészítése,

A Képviselő- testület
Dr. Lakatos Péter jegyző részére a szabályzatok
elkészítésére és aktualizálására szeptember 30-i
időpontot határozza meg.
Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett.
3./ Napirend: Nagy Csaba volt polgármester szabadságmegváltásának
kifizetésével kapcsolatos intézkedések felülvizsgálata
Görög László polgármester: Jogellenes volt, ahogy a volt polgármester felvette
a szabadságos pénzét. Megnézettem ügyvéddel, elvittem neki a Képviselőtestület ülésének jegyzőkönyveit, s nem volt benne, hogy az Önkormányzattal
tanulmányi szerződést kötött 3 évre lett kifizetve a szabadsága, csak egy évit
vett ki, közben pedig mindenki tudja, hogy jár főiskolára, egyetemre. Arra
kérem a Képviselő- testületet, hogy az előző Képviselő- testület határozatát
semmissé nyilvánítsa, illetve a hatalmazzon fel engem azzal, hogy az Ügyvéd
Úrral felvegyem a kapcsolatot, hogy az eljárást lefolytassa.
Kulin Béla képviselő: Ezt lényegében neki a Képviselő- testület jóváhagyta,
megszavazta? Nem önhatalmúlag vette fel?
Görög László polgármester: A Képviselő- testület jóváhagyta, csak nem voltak
kellő képen tájékoztatva.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Mennyi pénzről van szó?
Görög László polgármester: Bruttó1,8 M Ft. Kérem a Képviselő- testületet,
hogy fogadjon el egy olyan határozatot, amelyben az előző Képviselő- testület
döntését semmisnek nyilvánítja.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ezt nem lehet megtenni. Csak olyan döntést hozhat a
Képviselő- testület, felhatalmazza a polgármestert, indítson eljárást, s a
szükséges intézkedéseket ennek érdekében tegye meg.
Gyurkovics Anna képviselő: Nem kell az előző testület határozatát
visszavonni?
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Dr. Lakatos Péter jegyző: Volt egy testületi döntés, az alapján ki lett fizetve a
szabadságmegváltás összege, azon már nincs mit visszavonni. Csak a
felülvizsgálatát lehet kérni, hogy jogszerű volt e a döntés.
Gyurkovics Anna képviselő: Ez valóban így van? Ennek utána kell nézni, mert
nekem az a véleményem, hogy nekünk módosítani kell valamit az előző testületi
döntésen.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Erre én most nem tudok mit mondani, szerintem
lehet vizsgálatot indítani, s majd akkor eldől, hogy mit kell csinálni.
Kapási József képviselő: Az eljárás során majd kiderül, hogy jogszerű volt e a
kifizetés.
Gyurkovics Anna képviselő: Ez a testület felülbírálhatja az előző testület
döntését.
Kulin Béla képviselő: Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha jogos a felvetésünk.
Gyurkovics Anna képviselő: Ennek utána kell nézni, hogy vissza kell e vonni
az előző testület döntését, s ha igen, akkor milyen formában kell megtenni.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Utána fogok nézni, de én nem hiszem, hogy vissza
kellene vonni az előző testület határozatát. Ez a testület szerintem csak
felülvizsgálatot kérhet, hogy a döntés jogszerű volt e.
Görög László polgármester: Akkor szeretném kérni a Képviselő- testület
felhatalmazását a vizsgálat megindításához.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
a Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
57/2011.(IX.09.) h a t á r o z a t a
Nagy Csaba volt polgármester szabadságmegváltás
kifizetésének felülvizsgálatáról
A Képviselő- testület
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felhatalmazza Görög László polgármestert, hogy Nagy
Csaba volt polgármesternek szabadságmegváltás
jogcímen kifizetésre került összeg felülvizsgálata
ügyében eljárjon, s a kellő intézkedéseket tegye meg.

Sorrendben a negyedik napirendi pont tárgyalása következett.
4./ Napirend: Az iskolaigazgatónak határidő meghatározása feladatai ellátásához
Görög László polgármester: Itt megint határidőt kellene szabnunk az
Iskolaigazgató Nőnek, hogy a határidős feladatait megcsinálja. Én átgondoltam
sok mindent, s arra a következtetésre jutottam, hogy kell egy iskola referens. A
Képviselő- testület tagjai közül szeretném megbízni Kapási József képviselőt,
aki jártas az oktatási ügyekben. Nem tudom azt sem hogyan vannak felvéve az
új tanárok, nem láttam a szerződésüket sem. Nem láttam az Oktatási Hivatalnak
visszaküldött levelet sem, a pályázat sincs elkészítve.
Gyurkovics Anna képviselő: A szerződést kinek kell megkötni? Ő köti a
dolgozókkal, vagy az Önkormányzat.
Dr. Lakatos Péter jegyző: A munkáltató az intézményvezető, de csak a
Hivatalon keresztül, mert a gazdálkodásért az Önkormányzat a felelős.
Görög László polgármester: Ő nem gazdálkodik önállóan, s a beszámolót is a
jövő testületi ülésre hozza.
Gyurkovics Anna képviselő: Törekedni kell a törvényesség pontos betartására.
Görög László polgármester: Amennyiben nem hozza határidőre a kért
dolgokat, úgy a törvény adta lehetőségekkel fogok élni.
Kapási József képviselő: Ez lehet megrovás, vagy egy fizetési fokozattal
visszasorolni a bérét.
Görög László polgármester: Úgy gondolom most meg lehet tenni a felszólítást
írásban. Az intézményvezetőnek szem előtt kellene tartani a költség
takarékosságot.
Dr. Lakatos Péter jegyző: A közoktatási törvényben úgy van benne, hogy az
intézményvezető felelős az intézmény törvényes és gazdaságos működtetéséért.
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Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: A gazdaságos működtetés fontos
lenne.
Görög László polgármester: Véleményem szerint most sem egy 26 éve
pedagógusként dolgozó pedagógust kellene elbocsájtania. a két helyettestől
megvontam a pótlékot, ezt augusztus 24-ig vissza lehetett volna vonni, de nem
tette meg, feladta. Testületi ülésen ez elhangzott, mindenki tájékoztatva lett
erről.
Kapási József képviselő: Írásban értesíteni kell, s jövő hét csütörtökön tartsa
meg a beszámolóját.
Görög László polgármester: A tantárgyfelosztás alapján az is kiderül, hogy
óraadót nem úgy alkalmazza, ahogyan kell.
Kapási József képviselő: Akit a 365 napos pályázat keretében akar
foglakoztatni annak is a 22 óra helyett 26 órája van, s megint a tanítók
feltanítanak egészen 8. osztályig is. Mutassa be a szerződéseket, és azokat a
dokumentumokat is, hogy mit küldött el az Oktatási Hivatalnak.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Én felajánlottam neki, hogy jöjjön be, segítünk a
pályázat megírásában, de nem jött.
Gyurkovics Anna képviselő: Jöjjön el, mondja el az ő verzióját is, mert lehet,
hogy mi sok mindent nem úgy látunk. Ezzel nincs semmi megoldva.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Én már mondtam júniusban is,
hogy az augusztus 19-e késői időpont, hamarabb kellett volna kérni tőle a
tantárgyfelosztást, s akkor nem most szembesültünk volna ezekkel a
problémákkal.
Görög László polgármester: Igaza van az Alpolgármester Asszonynak, de ezen
most már nem tudunk változtatni. Ezzel a viselkedéssel csak azt fogja elérni,
hogy nem a Képviselő- testület vagy Én akarom bezáratni az iskolát, hanem meg
fogja tenni Ő.
Kapási József képviselő: Nincs is a dolgozónak munkaszerződése, de biológia
szakkal osztályfőnök, tanulószobát vezet, meg még technikát is tanít, ezt
felháborítónak tartom.
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Gyurkovics Anna képviselő: Össze kell hívni a pedagógusokat, s ezeket
elmondani előttük is, hogy ők is szembesüljenek a tényekkel. felelősségre kell
vonni azért is, hogy nem készítette el a munkaszerződéseket.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Milyen jogon tanítanak a
pedagógusok szerződés nélkül? Ez törvénytelen.
Kapási József képviselő: Amíg el nem bírálják a pályázatot addig is lehet a
dolgozóval megbízási szerződést kötni, s így hivatalosan dolgozik.
Dr. Lakatos Péter jegyző: A közalkalmazotti törvényben le van írva, hogy egy
iskolába milyen jogviszonnyal lehet alkalmazni. Közalkalmazottként,
számlaképes óraadó és megbízásos jogviszonyban.
Kapási József képviselő: Ha most kapnánk egy ellenőrzést, biztosan
megbüntetnének minket.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Az óvodával sem számolt el?
Görög László polgármester: az óvodával sincs semmi, a válaszfal sincs
megcsinálva, balesetveszélyes. Azt mondta a Jegyző Úrnak, hogy rendben van,
holott azt sem tudja, hogy mennyi pénz maradt, nem számolt el. Elment a
Baumaxba, ott vásárolt.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Nem kellett volna Nyíregyházára
elmenni, közelebb is lehetett volna vásárolni olcsóbban.
Görög László polgármester: Nem is jutott mindenre, mert a vakolóanyagot az
Önkormányzat vásárolta meg. Emellett még lefestettük a kültéri játékokat és a
kerítést is. Hétfőn azt ígérte, hogy mára meg lesz az elszámolás.
Gyurkovics Anna képviselő: Miért őt kellett küldeni megvásárolni a
kellékeket? A Hivatalból kellett volna mennie egy hozzáértő embernek.
Görög László polgármester: Ő vállalta, önként ment.
Gyurkovics Anna képviselő: A számlák hol vannak? A vállalkozó kérje el tőle,
s számoljon el a kapott pénzzel.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
58/2011.(IX.09.) h a t á r o z a t a
az iskolaigazgató feladatai határidejének betartásáról
A Képviselő- testület
kéri, Pintye Magdolna iskolaigazgatót, hogy a soron
következő testületi ülésen, amelyet a polgármester
2011. szeptember 15-én 1700 órai kezdettel összehív,
az alábbiakról számoljon be, s a kért dokumentumokat
készítse el:
1./ beszámoló az oktatási intézmények 2010/2011. évi
oktató és nevelő munkájáról és a 2011/2012-es tanév
feladatairól
2./ beszámoló az Oktatási Hivatalnak megküldött
dokumentumokról
3./ megbízási szerződések elkészítése, bemutatása a
pedagógusok alkalmazásával kapcsolatban
4./ munkatapasztalat-szerzést célzó foglalkoztatásra
benyújtandó pályázat elkészítése
5./ tájékoztatás a létszámcsökkentési pályázattal
kapcsolatosan /tájékoztatás a pályázat beadásának
határidejéről, felmentési időre, végkielégítésre
vonatkozó adatok, igényelhető összeg/

Napirend utáni felszólalás.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Tegnap délután tartottunk egy megbeszélésé vált
találkozót, s az ott elhangzottakra szeretnék reagálni. Tegnapi nap folyamán,
igaz nem a megbeszélésen Polgármester Úr mondta, hogy tartsam be a
munkaidőt,l s reggel 8 órára jelenjek meg a munkahelyen. Abból a szempontból
igaza van Polgármester Úrnak, hogy reggelente 9 órakor érkezem meg a
Hivatalba, ez viszont arra vezethető vissza, hogy két kiskorú gyermekem van, az
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egyik iskolás a másik óvodás, s az iskola a lakásunkhoz képest messze van a
város másik végén. A feleségem kerékpáron képtelen szállítani őket,
buszközlekedés pedig nincs, ezért más megoldás nincs, én viszem reggelente
őket óvodába, iskolába. Hogy reggel 8 órára ide érjek a munkahelyemre már 7
órakor el kellene indulnom, de a gyerekek számára felügyeletet nem tudnak
biztosítani az intézményekben ilyen korán, s ezért nem tudok ideérni. A napi egy
órát amit kések, véleményem szerint én tisztességesen le szoktam dolgozni, mert
nagyon gyakran 5-6 órakor indulok haza, ezt a kollégák is tudják tanúsítani,
mert ők is sokat túlóráznak, illetve a takarítónő is. Mindenkinek jár az ebédidő
is, azt én még soha nem vettem ki. Péntekenként általában 2 órakor szoktam
hazamenni, hogy a reggeli csúszásokat be tudjam pótolni. Gyakran kell
bejárnom a MÁK-ba is vagy a Kormányhivatalba, amit reggel szoktam elintézni,
ezzel is spórolok az Önkormányzatnak, mert nem kell beszaladgálni
Nyíregyházára. A másik dolog a költségtérítésem. Polgármester Úr ezen a
megbeszélésen kifogásolta, hogy 50 e Ft a költségtérítésem, holott a jogszabály
szerint csak 9 Ft/km járna. Ezzel kapcsolatban csak azt szeretném elmondani,
hogy azon a testületi ülésen, amelyiken engem az akkori Képviselő- testület
kinevezett, akkor 50 e Ft költségtérítést szabott meg, hogy ebből fedezzem a
kijárással kapcsolatos költségeket. Erről egy határozat született, s úgy
gondolom, amíg ez nincs megváltoztatva, én jogszerűen veszem fel ezt az 50 e
Ft-ot. Naponta 100 km-ert autózom oda- vissza, a napi üzemanyag árak mellette
ezt el is költöm üzemanyagra, s évszakonként egy garnitúra gumit is
elhasználok, amit még nem is számolom. Nem számolom azt sem amikor a
balesetem történt, ezért őszintén hálás vagyok Polgármester Úrnak, hogy
kisegített az Önkormányzat egy hétre kölcsön adott nekem 300 e Ft-ot, amit én
vissza is fizettem, illetve amíg az autó nem lett kész engedélyezte, hogy a
Mitsubishivel járjak dolgozni. Viszont az is hozzá tartozik az igazsághoz, hogy a
baleset munkába menet történt, tehát elvileg ez munkahelyi balesetként lett
volna felfogható, akkor akár jegyzőkönyvet felvéve munkahelyi balesetként is
kártérítést kérhettem volna. De mivel Polgármester Úr ilyen rendesen állt
hozzám én ettől eltekintettem. Ha most a Képviselő- testület úgy dönt, akkor
tudomásul kell venni és tudomásul is veszem, hogy ezt az 50 e Ft-ot megvonja,
akkor ettől kezdve a 9 Ft/km amortizációs költséget fogom elszámolni. A
harmadik téma, amellyel kapcsolatban szeretném a gondolataimat elmondani az
Idősek Otthonával kapcsolatban a normatíva körül kialakult helyzet. A
Polgármester Úr a megbeszélésen elmondta, hogy véleménye szerint Bartha
Edina és Én vagyunk a felelősek azért, amiért az Idősek Otthona dolgozóit úgy
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vettem át, hogy nem volt működési engedélyünk. Polgármester Úr és Goda
Ferencné elmondta, hogy a törvény szerint nem lett volna szabad az
Intézményvezető Asszonynak megszűntetni a dolgozók jogviszonyát a
Kistérségnél, s nekem pedig nem lett volna szabad addig átvenni őket, amíg nem
volt működési engedélyünk. Én elismerem, hogy igazak ezek a szavak, és
hibáztam. A tegnapi beszelegetésen az hangzott el, hogy mivel ezt az átadást
Bartha Edina és Én intéztük, s Polgármester Úr elolvasás nélkül aláírta a
papírokat ketten kell, hogy tárgyaljunk. Én most már ebbe a döntésbe bele is
nyugodtam, de véleményem szerint azért került erre sor, mert, hogy megrendült
a bizalom bennem Polgármester Úr és a Képviselő- testület felől is. Attól félek,
ha én leülök tárgyalni Bartha Edinával, a megállapodás tervezetet én ide
behozom a Képviselő- testülethez, és a két Képviselő- testület ezt elfogadja, s
közbe kiderül, hogy valamiért ez a megállapodás sem jó, akkor megint engem
fognak hibáztatni. Ezért én azt szeretném kérni a Képviselő- testülettől és
Polgármester Úrtól, hogy itt most jelöljön ki mellém egy képviselőt, aki a
tárgyalásokon velem együtt részt venne, és tanúsítaná a Képviselő- testület előtt,
hitelesen be tudna számolni rajtam kívül, hogy a tárgyalásokon mi hangzott el,
mi történt. A tárgyalásokat én természetesen folytatom a Polgármester Úr
akaratának megfelelően, de én szeretnék egy kísérőt is. Köszönöm, hogy
meghallgattak.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Én azt ajánlom, hogy legyen az
Baboss Csilla, az intézmény vezetője.
Gyurkovics Anna képviselő: Ezt én is jogosnak tartom, ő úgy is tud mindenről
szakmailag is.
Görög László polgármester: Jó, de azért lehet, elmegyek én is.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ezt is megköszönöm. Több fő többet hall a
tárgyalásokon.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Azt szeretném még elmondani,
hogy amit az iskolával kapcsolatban megszavaztunk, a határozat készüljön el, s
az intézményvezető legkésőbb hétfőn vegye át, hogy csütörtökre fel tudjon
készülni.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester mindenkinek megköszöni a részvételt, s az ülést
bezárja.
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