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Nagy Csaba üdvözli a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 7 fő
képviselő jelen van.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek Kricsfalusi Katalint javasolja.
A Képviselő- testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal megszavazzák
jegyzőkönyvvezetőnek Kricsfalusi Katalint.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Pintye Magdolna és Baloghné Enyedi
Gyöngyike képviselőket.
A Képviselő- testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal megszavazzák
jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintye Magdolna és Baloghné Enyedi Gyöngyike
képviselőket.
Javaslatot tesz az egyetlen napirendi pont elfogadására.
1./ A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda fenntartásával kapcsolatos
tájékoztató
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megszavazzák a napirendi
pontot.

1./ Napirendi pont:
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A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda fenntartásával kapcsolatos
tájékoztató
Nagy Csaba polgármester: Már az előző testületi ülésen is ismertettem az
Önkormányzat anyagi helyzetét. Azon képviselő társaim akik, akkor nem tudtak
részt venni az ülésen ezt nem tudják, ezért most ismételten kitérek erre.
Sajnos a pénzügyi helyzetünk javulására a jelen körülmények között nincs
lehetőség. Vissza kell fizetni az ÖNHIKI előleget, ami 700 e Ft 6 hónapig.
Ehhez még hozzá jön a tavalyi normatíva visszafizetés is, ami havi 200 e Ft-ot
jelent 12 hónapig. Ez összesen 900 e Ft, amit minden hónapban levonnak a
normatívából. Ezen felül szeptember 01-től 15 fő tanulói létszámról mondtunk
le, ami normatíva csökkenéssel jár.
A mai napon is -8.100 e Ft-on áll a folyószámlánk, még ezt terheli 4.500 e Ft
munkabérhitel is. Ezen felül még vissza kell fizetni 2.627 e Ft ÖNHIKI előleget,
s a 2009. évi normatíva visszafizetés, ami 2.365 e Ft is terhel minket. Ezen felül
van még 3.700 e Ft kifizetetlen számlánk, 2.700 e Ft étkezési számlánk, ami
nincs kifizetve, és a Kistérségi Társulásnak is tartozunk 2.700 e Ft-tal. Tavalyról
250 e Ft az Orvosi Rendelő tervezéséért, és a BDL-nek is tartozunk 1.150 e Fttal. Ez így összesen 28.788 e Ft, ami még tartalmaz 649 e Ft tatozást a
Vízgazdálkodási Társulás felé a 2008. és 2009. évről.
A problémáinkat az még tetézi, hogy a 2010. június havi nettó finanszírozásunk
csak 2.400 e Ft lesz, amiből vissza kellene fizetni 4.500 e Ft munkabérhitelt. Ha
ezt nem tudjuk megtenni, akkor az OTP nem tud nekünk újabb hitelt biztosítani,
s akkor nem tudjuk elutalni a június havi fizetéseket sem. Ebben a hónapban kell
még kifizetni a végkielégítést is Egri Lászlóné részére, ami önmagában 1.400 e
Ft körüli összeg lesz. Ebben a hónapban számításaink szerint a nettó
munkabérünk közel 5.800 e Ft lesz, s ha még vissza is tudjuk fizetni a
munkabérhitelt, akkor is csak 5.000 e Ft a hitelkeretünk, s ezt még ki kell
egészíteni.
A Működésképtelen Önkormányzatok pályázat beadása mint már említettem
megtörtént, de a döntés még nem született meg. Azt a tájékoztatást kaptam,
hogy előre láthatólag nem is tudják megmondani, ez mikorra várható.
A mai nap folyamán levelet írtam Dr. Simon Miklós Képviselő Úrnak,
felvázoltam neki a jelenlegi anyagi helyzetünket, s kértem, hogy próbáljon meg
abban segíteni, hogy a pályázatunk mielőbb elbírálás alá kerüljön.
Levélben jelezte, hogy sajnos nem tud részt venni a mai Közmeghallgatásunkon,
de kéri a testületet, hogy a jövő héten üljön össze vele egyközös megbeszélésre.
Azt már előre közölte velem, hogy a 2009. évi bérleti díj tartozásukat a hétfői
nap folyamán ráutalják a bankszámlánkra.
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fizetést valahogyan el tudjuk utalni.
Van még ígéretünk arra, hogy kapunk pénteking 1.000 e Ft iparűzési adót, de ez
csak akkor lesz biztos, ha meg is érkezik a számlánkra.
Sajnos a jelenlegi anyagi helyzetünk ilyen képet mutat a mai napon.
A múlt testületi ülésen elkezdtük megbeszélni az iskola ügyét is. Felmerült
annak a lehetősége is, hogy pedagógusokat bocsájtsunk el felmentéssel,
végkielégítéssel, amelyre pályázatot lehet benyújtani.
Ha nem tudunk már munkabért sem fizetni, akkor elkerülhetetlen lesz az
adósságrendezés bejelentése, de az legalább 60 napba telik, hogy kijelöljék a
csődbiztost, s addig nem lesz fizetés sem.
Ha beadjuk a létszámcsökkentési pályázatot, akkor a felmentési időre járó bért
és a végkielégítést előre ki kell fizetni, s csak utólag tudjuk ezt megigényelni.
Az Országgyűlés értesüléseink szerint úgy döntött, hogy az iparűzési adó csak
az önkormányzatoknál marad, s ha stabilizálódik a TRANZIT-KER Zrt.
helyzete a településünkön, akkor várható lesz adóbevétel is.
A múlt héten jött az Adófőosztálytól ellenőrizni Kozák Ferenc, s kérdeztük,
hogy mire számíthatunk a Nyírségi Szárnyas Kft. tekintetében. Elmondta, hogy
nem terheli fizetési kötelezettség a törvény értelmében, mert felszámolás alatt
működött a cég.
A Jegyző Úr és az Igazgató Asszony voltak a MÁK-ban a létszámcsökkentés
ügyében, s ismertetik a lehetőségeinket.
Pintye Magdolna iskola igazgató: Én kiszámoltam, 6.000 e Ft körül van a 2
pedagógus bére, ami jelentkezne megtakarításként. Ha még a mai nap folyamán
meghozzunk a létszámcsökkentésről a döntést, akkor márciusban szűnne meg a
munkaviszonyuk. A 2010/2011-es tanév így 9 nevelővel indulna és 8 osztállyal.
Azzal tudnánk az óraszámokat csökkenteni, hogy a készségtantárgyakat, mint
pl: ének- zene, rajz, technika, testnevelés összevontan lehetne megtartani az
osztályokban. A többi tantárgyból azért nem célszerű az osztály összevonást
szorgalmazni, mert ez visszafejlődést jelentene a gyerekek számára. A
tantestülettel az is megbeszéltem, hogy a napközös foglakoztatást 1 csoport
esetében ingyen közösen ellátja. Annak utána néztem, hogy lehetséges az
osztály összevonás a készségtantárgyak tekintetében.
Az Óvodában nem lehetséges a leépítés, mert a törvény elő írja, hogy a 2
csoporthoz kell a 4 óvónő. Csoport összevonás viszont nem lehetséges, mert
ahhoz sok a gyerek, jelenleg 44 fő van beíratva.
Nyírmihálydiból is jár át 6-7 gyerek ide iskolába. A téli hónapokban igen
nehézkesen tudják megoldani az átjárást. Nekem az lenne a kérésem, hogy
megoldható lenne e az, a hivatali autóval átmenni értük valamennyi térítés
fejében.
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Nagy Csaba polgármester: Ha ténylegesen át jár az a 6-7 gyerek, akkor én nem
zárkózom el előle, a térítés mértékére pedig kitalálunk egy igen méltányos
összeget.
Pintye Magdolna iskola igazgató: Van e arra lehetőség, hogy a tornateremben
is a gázfűtés helyett átálljunk a fafűtésre, mert még mindig 250 e Ft az Iskola
gázszámlája. A sportszertárat át lehetne alakítani kazánházzá.
Nagy Csaba polgármester: Ennek a lehetőségét meg fogjuk vizsgálni, de
ebben szakember véleményét is ki kell kérni, csak az a lényeg, hogy ne kelljen
külön kazánházat építeni.
Földesi László alpolgármester: Ezen a helyiségen nincs kémény, ennek a
megépítése is komoly beruházás.
Kovács Miklós képviselő: Ezt szakemberrel kell megnézetni. Annak a
lehetőségét is meg kell vizsgálni, hogy a meglévő két kazán mellé egy
harmadikat beépíteni, s csak a meleg vizet kell átvezetni csővel, egy másik
keringtető rendszert kiépíteni. Vagy az is lehet, hogy a jelenlegi rendszer elbírja
a tornatermet is.
Nagy Csaba polgármester: A szakembernek minden alternatívát fel fogok
vetni, s ő majd megmondja, hogy melyik a számunkra a legelőnyösebb.
Pintye Magdolna iskola igazgató: Olvastam azt is, hogy az oktatás
finanszírozását át akarják alakítani, át akarnak térni a feladat finanszírozásra.
Differenciált finanszírozást akarnak bevezetni, ezzel is védve a kis iskolákat,
ezért is ragaszkodom a 8 osztály megtartásához.
A tantestület is mindent elvállal annak érdekében, hogy megmaradjon
Nyírgelsén a 8 osztályos iskola.
Azt kérem a polgármestertől, hogy a Közmeghallgatáson tájékoztassa a
szülőket, nem szűnik meg az iskola, marad a 8 osztályos oktatás, ne vigyék el a
gyerekeiket.
Nagy Csaba polgármester: Változott az oktatási törvény, az Óvodába már 2,5
éves kortól fel lehet venni a gyerekeket.
Kovács Miklós képviselő: Igaz, hogy 44 gyerek van az Óvodába beíratva, de
sokan nem járnak.
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Azt kérdezem ezzel kapcsolatban nem e lehetne azt megoldani, hogy csak azt
vegyük fel a napközibe, akinek a szülei dolgoznak. Ha az anyuka nem dolgozik,
vigye haza a gyereket és gondoskodjon otthon róla.
Az ingyenes étkeztetéshez is hozzá kell tenni az Önkormányzatnak, a szülők ezt
nem tudják, vagy nem akarják, tájékoztatni kell őket.
Jó ötletnek tartom, hogy más településekről toborozzunk gyerekeket, ezt is
szorgalmazni kell.
A pénzügyi helyzetünk sajnos olyan drasztikus képet mutat, be kell látni
mindenből le kell faragni amiből csak lehet. Minden lehetőséget meg kell
ragadni annak érdekében, hogy ezen változtatni tudjunk. Reméljük a jövőben a
gazdasági helyzet is lehetővé fogja tenni, hogy ebből a mély gödörből
kimásszunk.
Az is jelentős probléma sok a mínusz, kevés a finanszírozás.
Nagy Csaba polgármester: Ha ténylegesen az Önkormányzatoknál marad az
iparűzési adó, akkor lehetőségünk lesz rá, hogy kérjünk egy kis előleget a
cégtől. A legfőbb cél az, hogy elkerüljük az adósságrendezést.
Földesi László alpolgármester: Tájékoztatást szeretnék kérni a bölcsődei
ellátás jelenlegi helyzetéről. Lépni kell ebben az ügyben is.
Pintye Magdolna iskola igazgató: Még mindig oda vannak a papírok, nem
küldték vissza őket a Módszertani Intézetből. A jelenlegi gyereklétszám mellett
lehet, hogy már nem is fér el az 5 fő bölcsődés.
Nagy Csaba polgármester: Ettől az ügytől még messze állunk, amíg a
Módszertani Intézet vissza nem küldi a papírokat, addig a Jegyző Úr nem tudja
kérni a működési engedélyt sem.
Enyedi János képviselő: A polgármester tájékoztatója szerint igen tragikus a
pénzügyi helyzetünk. A törvények változtak, a feladatokat leosztották az
Önkormányzatoknak, csak a normatívákat nem emelték hozzá.
A pedagógusok elfogadták a helyzetet igen derék, s az, hogy vállalják a
napközis foglalkoztatást is külön nagy elismerés.
A szülők hozzáállásán is változtatni kell, ne csak mindig kapni akarjanak,
hanem adjanak is cserébe valamit.
Én is egyetértek azzal, ha a szülő otthon van nevelje a gyerekét, foglakozzon
vele. Vigye haza és gondoskodjon róla.
A többi ügyben nem foglalok állást, tudomásul veszem.
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iskola.
Vannak olyan hangok a faluban, hogy mi itt veszekedünk egymással a testületi
üléseken. Ez csak vitatkozás, azt is a falu érdekében tesszük.

Nagy Csaba polgármester: Meg kell hoznunk a döntést a
létszámcsökkentésről, annak érdekében, hogy a 2 pedagógus minél előbb el
tudja kezdeni letölteni a felmentési idejét.
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- testület
25/2010.(VI.24.) KT számú
határozata
2 fő közalkalmazotti álláshely megszűntetéséről
A Képviselő- testület
1./ 2010. augusztus 01-től önkormányzati szintű
létszámcsökkentést hajt végre a Kölcsey Ferenc
Általános Iskola és Óvodánál 2 fő közalkalmazotti
álláshelyet megszűntet.
2./ A létszámcsökkentésről hozott döntésekor
figyelembe vette az államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 90.§. (3)
bekezdésének foglaltakat.
3./ Az Önkormányzat intézményei létszámhelyzetének
és az intézmények közötti tervezhető létszám- és
álláshely- átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és
megállapította, hogy létszám- és álláshely-
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dönt a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.
4./ A létszámcsökkentés előtti és az azt követően
kialakult tényleges és intézményenként beazonosítható
álláshelymegszűntetéssel
együtt
járó
létszámcsökkentés tételes kivonatát –amelyben a
létszámcsökkentés előtti és a racionalizálási döntést
követő intézményi szintű és összesített létszámadat is
szerepel- a határozat 1. sz.melléklete tartalmazza.
5./ Pályázatot nyújt be a létszámcsökkentési döntésével
kapcsolatos
egyszeri
költségvetési
támogatás
igényléséhez.
6./ Nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat
költségvetési szerveinél és a Polgármesteri Hivatalnál a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében a pályázó fenntartói körén kívüli
munkáltatónál
a
létszámcsökkentéssel
érintett
álláshelyeken foglalkoztatott- munkaviszonyban töltött
ideje folyamatosságának megszakítása nélkülifoglalkoztatásra nincs lehetőség.
7./ A létszámcsökkentéssel érintett munkavállalókat a
reá vonatkozó törvény szerint kötelező mértékű
felmentésben és végkielégítésben részesíti.
8./ Tudomásul veszi, hogy a megszűntetett álláshely
legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá
teszik.
9./ Utasítja az intézmény vezetőt, - mint munkáltatóthogy
a
létszámleépítést
a
jogszabályban
meghatározottak szerint hajtsa végre.
10./ Utasítja az intézmény vezetőt, - mint munkáltatóthogy az 4/2010. I.26.) ÖM rendeletnek megfelelően a
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Magyar Államkincstár útján igényelje vissza.
11./ A munkavállalók részére felajánlja a prémiumévek
programról és a különleges foglalkoztatási állományról
szóló 2004. évi CXXII. Tv. 3.§. (3) bekezdésének a.)
pontja alapján a prémiumévek programban való
részvétel lehetőségét.

Több napirend, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Csaba polgármester megköszöni a részételt, s az ülést bezárja.

k.m.f.

Nagy Csaba
polgármester

Pintye Magdolna
Jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Baloghné Enyedi Gyöngyike
jegyzőkönyv hitelesítő

