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TÁRGYSOROZATA

1./ Szent György Idősek Otthona önálló működtetéséről döntés
2./ Szent György Idősek Otthona fenntartási és működtetési költségeinek
elismerésével kapcsolatos döntés meghozatala

Nyírgelse, 2011. május 06.

Görög László
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2011. május
06-án megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella
alpolgármester, Pintye Magdolna, Kapási József, Pócsi Józsefné, Kulin Béla
képviselő.
Igazoltan maradt távol: Gyurkovics Anna képviselő
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 6 fő képviselő
jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kapási József és Kulin Béla képviselőket javasolja.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megszavazza Kapási
József és Kulin Béla képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.
1./ Szent György Idősek Otthona önálló működtetéséről döntés
2./ Szent György Idősek Otthona fenntartási és működtetési költségeinek
elismerésével kapcsolatos döntés meghozatala

A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megszavazza a napirendi
pontokat.
1./ Napirend: Szent György Idősek Otthona önálló működtetéséről döntés
Görög László polgármester felkéri Dr. Lakatos Péter jegyzőt, hogy tájékoztatja a
Képviselő- testületet.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Szeretném a Képviselő- testület döntését kérni ama
ügyben, hogy szeretnénk a Szociális Otthont újra önállóan működtetni. Azért
fontos, hogy a döntést minél hamarabb meghozzák, mert a normatívát 2011.
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július hónapban már akkor mi tudnánk megigényelni, de ehhez a Kistérségnek is
hozzá kell járulnia. Új alapító okiratot kell készíteni, a Kormányhivataltól új
működési engedélyt is kell kérni. Az idő rövidsége miatt ebben döntést kellene
hoznunk.
A Kistérségi Társulástól megkerestek minket, vegyünk rész egy egyeztetésen,
hogy tegyünk arra javaslatot, melyek azok a számlák, amelyeket ki akarunk
fizetni, vagy el tudunk ismerni. Én ennek nem látom semmi értelmét, mivel a
belső ellenőrzés kimutatta a részükről a hiányosságokat, nem volt szakmai
teljesítés sem a nyírgelsei intézmény részéről, s más szabálytalanságok is
történtek.
Én azt javaslom, hogy csak azt az összeget ismerjük el, amellyel mi is 3 évvel
ezelőtt üzemeltettük az intézményt, persze a infláció mértékével növelt
összegben.
Görög László polgármester: Azt a tájékoztatást kaptuk, ha megszűnik a
Kistérségi Társulás a járási hivatalok veszik át a működtetést, s akkor már nem
fogjuk tudni kihozni a Szociális Otthont. A jövőben férőhelybővítésre is lesz
pályázati lehetőség.
Dr. Lakatos Péter jegyző: 2013. június 30-ig van fenntartási kötelezettségünk.
Az ÖNHIKI azt viszont negatívumként kezeli, hogy nem az alaptevékenységhez
kapcsolódó feladatot is ellátunk.
Görög László polgármester: Azzal viszont jelentős költségmegtakarítást
tudnánk elérni, ha mi üzemeltetnénk az Otthont, mivel mindenre oda lehetne
helyben figyelni.
Kapási József képviselő: Én támogatom a kiválást.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Számításokat kellett volna készítenünk, hogy ez
mennyibe fog nekünk kerülni, de az is biztos, hogy a Kistérségi Társulásnál
jóval hatékonyabban tudnánk üzemeltetni.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Azt is meg kellene várni, hogy a
Kistérségi Társulás erre milyen döntést fog hozni, mert lehet, hogy nekünk
megfelelő alternatívákat kínálnának, csak azért, hogy a Társulás keretein belül
maradjunk.
Kulin Béla képviselő: Pénzügyi kalkuláció nélkül ne menjünk bele semmilyen
döntésbe.
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Dr. Lakatos Péter jegyző: A nappali ellátás elindítására is lenne lehetőségünk,
erre kaphatnánk plusz normatívát is. Nekem az a véleményem, hogy ki kell
hozni az intézményt a költséghatékonyabb üzemeltetés érdekében.
Pócsi Józsefné képviselő: Ha a gazdasági helyzet úgy kívánja, én támogatom a
kiválást.
Görög László polgármester megkéri a képviselőket, hogy először arról
döntsenek, hogy önállóan kívánja e működtetni a Képviselő- testület a Szociális
Otthont.
A Képviselő- testület 5 igen és 1 ellen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
26/2011.(V.06.) h a t á r o z a t a
a Szent György Idősek Otthona önálló fenntartásáról
A Képviselő- testület
1./ a Nyírbátori Többcélú Kistérségi Társulással a
nyírgelsei Szent György Idősek Otthonának
működtetésére 2008. augusztus 01. napján kötött
megállapodást 2011. július 31. napjával fel kívánja
mondani.
2./ a nyírgelsei Szent György Idősek Otthonát 2011.
augusztus 01. napjától önállóan, mint fenntartó kívánja
működtetni.
3./ felkéri a Nyírbátori Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsát, hogy a Képviselő- testület ezen
határozatát a soron következő ülésén tárgyalja meg, és
járuljon hozzá az 1. és 2. pontokban foglaltakhoz.
Görög László polgármester ezután megkéri a képviselőket, hogy arról
szavazzanak, támogatják e, hogy az Otthon működtetésével kapcsolatos
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költségeket a 3 évvel ezelőtti mértékben ismerik el, az infláció mértékével
növelten.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
27/2011.(V.06.) h a t á r o z a t a
Nyírgelse Község Önkormányzatának 2008-2011. évi
hozzájárulásáról a kistérségi társulás működési
kiadásaihoz
A Képviselő- testület
1./ a nyírbátori Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi
költségvetésében meghatározott 6.673.480 forint
hozzájárulást, valamint 2008. augusztus 01-től mai
napig a nyírgelsei Szent György Idősek Otthona
működtetésére kiszámlázott számlákat nem hajlandó
elfogadni az alábbi okok miatt:
A nyírgelsei Szent György Idősek Otthona
működtetésével kapcsolatban a belső ellenőr
ellenőrzése megállapította, hogy az egyéb dologi
kiadások vonatkozásában a számláknak a nyírgelsei
idősek otthonának működtetéséhez történt könyvelése
szabálytalan volt, mert a számlákon hiányzott annak
igazolása, hogy a termékek valóban az idősek
otthonába lettek kiszállítva, és ott át lettek véve.
2./ fentiekre tekintettel az egyéb dologi kiadások
tekintetében a Szent György Idősek Otthona
vonatkozásában csak akkora összeget hajlandó
elismerni, amekkora összeget az önkormányzat 2007.
évben (az utolsó év, amikor teljes évben az
önkormányzat működtette az intézményt) egyéb dologi
kiadás címén az idősek otthonára költött, hozzáadva az
infláció mértékét.
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A napirendi ponttal 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

Kulin Béla
jegyzőkönyv hitelesítő
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