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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2011. július 
26-án megtartott rendkívüli testületi üléséről 

Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella 
alpolgármester, Pintye Magdolna, Kapási József, Pócsi Józsefné, Gyurkovics 
Anna képviselők. 

Igazoltan maradt távol: Kulin Béla 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. 

Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjainak az elfogadására. 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadja a napirendi 
pontokat. 

1./ Szent György Idősek Otthona Alapító okiratának megtárgyalása, elfogadása 

2./ Szent György Idősek Otthona Szakmai programjának, Szervezeti és 
Működési Szabályzatának és Házirendjének megtárgyalása, elfogadása 

3./ Döntés az intézményvezető megbízatásáról, pályázat kiírása 

4./ Temető kerítésének elkészítéséhez hozzájárulás 

 

A napirendi pontok tárgyalásakor jelen volt Goda Ferencné költségvetési előadó 
is. 

1./ Napirend: Szent György Idősek Otthona Alapító okiratának megtárgyalása, 
elfogadása    

Dr. Lakatos Péter jegyző: Egyeztettem a Kormányhivatallal, s ahhoz, hogy 
augusztus 01-én működési engedélyünk legyen el kel fogadni a Képviselő- 
testületnek a Szociális otthon Alapító okiratát, Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, Szakmai programját és Házirendjét. Ezt előírja a szociális 
intézmények működtetését szabályozó jogszabály is. Ezeket a fenntartónak, 
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jelen esetben a Képviselő- testületnek kell jóváhagynia és elfogadnia. Ezeket be 
kell vinni a Szociális és Gyámhivatalba, mert a működési engedély részét 
képezik. Kell még az Otthonban dolgozóknak a nyilatkozata is, hogy velünk 
kívánnak továbbra is együtt dolgozni, ez benne volt a határozatunkba is, hogy 
vállaljuk. A Polgármester Úrral múlt héten összehívtuk az Intézmény 
érdekképviseleti fórumát és lakógyűlését, s tájékoztattuk a dolgozókat és a 
lakókat is a változásról. Polgármester Úr minden dolgozónak felajánlotta, hogy 
átvesszük őket közalkalmazottként, 7 főből 5 fő élt ezzel a lehetőséggel. A 
működési engedélyhez még szükséges mindenkinek, aki az Intézményben fog 
dolgozni, a szakmai képzettséget igazoló dokumentum bemutatása. Ezeket is be 
kell vinni a Szociális és Gyámhivatalba. A Szakmai programot a Hodászon 
működő Módszertani Központnak is felül kell vizsgálni, hogy minden a törvény 
által előírtak szerint van e benne rögzítve. A Szociális és gyámhivatalnak a 
működési engedély kiadása előtt egy helyszíni szemlét kell tartani az 
Intézményben, hogy a nappali ellátáshoz szükséges helyiségek rendelkezésre 
állnak e. Fontos kérdés lehet, hogy miért van szükség új Alapító okiratra, mikor 
ezt az Intézményt a Képviselő- testület már 2000-ben létrehozta. 2008-ban, 
amikor át lett adva üzemeltetésre a Kistérségnek, akkor voltaképpen megszűnt 
önálló intézményként létezni, a Pedagógiai Központnak lett a tagintézménye. 
Nekünk pedig most kiválással, egy új intézményt kell létrehozni, ehhez pedig 
Alapító okiratra van szükség. Az, hogy mik a tartalmi előírások, azt az 
Államháztartási törvény és a Szociális törvény ide vonatkozó rendelkezései írják 
elő.  Ennek alapján elkészítettem az Alapító okiratnak a tervezetét, azért, hogy 
semmiféle akadálya ne legyen az elfogadásnak, s az Államkincstári 
bejegyzésnek. Egyeztettem az Államkincstár illetékes ügyintézőjével, 
személyesen voltam bent, s tegnap kaptam egy e-mailt, hogy mindenben 
megfelel a jogszabályi előírásoknak. Kérem a Képviselő- testületet, hogy az 
Alapító okiratot tárgyalja meg és hagyja jóvá. Még annyit szeretnék kiemelni, 
hogy Polgármester Úrnak igénye volt rá, hogy az Intézmény gazdálkodásának az 
ellenőrzését teljes egészében a Polgármesteri Hivatal illetve a Polgármester 
szeretné felügyelni. Ennek érdekében a 17. pontban belefogalmaztam, hogy az 
Intézmény pénzügyi és gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. A 
munkamegosztási feladatokat, illetve a felelősség kérdését külön 
megállapodásban fogjuk szabályozni. Beleírtam, hogy a gazdálkodást illetően az 
Intézményvezető előzetesen köteles egyeztetni a Polgármesterrel, bármiféle 
kötelezettséget csak az Ő előzetes engedélyével vállalhat.  
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Görög László polgármester: Ez előzetesen nem így működött, az én 
engedélyem nélkül nem lehet semmit vásárolni, rendelni.  

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

Nyírgelse Község Önkormányzat 

    Képviselő- testületének 

42/2011.(VII.26.) h a t á r o z a t a  

A Szent György Idősek Otthona alapító okiratának 
elfogadásáról 

A Képviselő- testület 

A Szent György Idősek Otthona alapító okiratát a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja 

 

Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következet. 

2./ Napirend: Szent György Idősek Otthona Szakmai programjának, Szervezeti 
és Működési Szabályzatának és Házirendjének megtárgyalása, elfogadása 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Bővebben az első napirendi pontban elmondtam, 
hogy szükség van a Szakmai program és a Szervezeti és Működési Szabályzat 
elfogadására is. a törvény meghatározza, hogy milyen tartalmi elemeket kell 
tartalmaznia. Ezt a Szakmai programot, mivel ez nem az én szakterületem, 
segítséggel állítottam össze, hogy minden szükséges törvényi és szakmai 
feltételnek megfeleljen. Mivel be szeretnénk indítani az idősek nappali ellátását 
is, külön Házirendet kell készíteni az Idősek Otthonának és külön Házirendet 
kell készíteni az Idősek Klubjának. Ezt a Szakmai program 3. és 4. melléklete 
tartalmazza. A Szakmai programnak tartalmaznia kell megállapodás tervezeteket 
is, amelyeket a lakókkal kell majd megkötnünk. Ezeket is a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően elkészítettem s mellékletként csatoltam. Kérésem az 
lenne, mivel a Kormányhivatal úgy kéri, hogy külön határozattal döntsön a 
Képviselő- testület a Szakmai program elfogadásáról, és a Szervezeti és 
Működési Szabályzat elfogadásáról. A Szervezeti és Működési Szabályzathoz 
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külön hozzáfűznivalóm nincsen a Kormányrendelet előírja, hogy milyen tartalmi 
elemeket kell tartalmaznia, s én ennek megfelelően készítettem el.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Országosan meg van határozva, 
hogy mit kell tartalmaznia? 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Igen ez így van, csak minden Intézményben a helyi 
viszonyokra le kell képezni, át kell dolgozni.  

Kapási József képviselő: Minden a törvényeknek megfelelően lett elkészítve, 
akkor én elfogadom.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ha majd a későbbiekben valami probléma ezzel 
kapcsolatban felvetődik, akkor lehet módosítani.  

A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat 
hozta:  

Nyírgelse Község Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

43/2011.(VII.26.) h a t á r o z a t a 

A Szent György Idősek Otthona Szakmai 
programjának elfogadásáról 

A Képviselő- testület 

A Szent György Idősek Otthona szakmai programját a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja 

 

Nyírgelse Község Önkormányzat 

    Képviselő- testületének 

44/2011.(VII.26.) h a t á r o z a t a  

A Szent György Idősek Otthona Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadásáról 

A Képviselő- testület 
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A Szent György Idősek Otthona Szervezeti és 
Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja 

 

Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett. 

3./Napirend: Döntés az intézményvezető megbízatásáról, pályázat kiírása 

Görög László polgármester: Sok Intézményvezetővel beszéltünk, tárgyaltunk, 
s én személy szerint arra a döntésre jutottam, hogy olyan pályázatot kell 
kiírnunk, hogy minimum 5 éves szakmai gyakorlattal és szakvizsgával 
rendelkezzen a majdani Intézményvezető.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ha szakvizsga nincs, akkor az 2 éven belül meg kell 
szereznie. 

Görög László polgármester: Nagy felelősség egy ilyen intézmény beindítása, s 
úgy gondolom, hogy szakmai gyakorlattal rendelkező vezetőnek kell az élén 
állnia. A nappali ellátást is be szeretnénk indítani, az sem kis munka. Most csak 
bízzunk meg valakit, amíg a pályázat elbírálásra nem kerül. 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ez a megbízás, csak arra az időtartamra szól, amíg a 
kiírt pályázat nem kerül elbírálásra a Képviselő- testület által, s nem kerül 
kinevezésre az intézményvezető. Addig sem maradhat az intézményvezető 
nélkül. A pályázati kiírással kapcsolatban, a tartalmi elemeket a jogszabály is 
meghatározza, s a fenntartó képviseletében a Jegyző dolga, hogy a pályázati 
kiírás tervezetét elkészítse, s a Képviselő- testületnek kell jóváhagynia. Azt 
kérem a Képviselő- testülettől, hogy állapítson meg nekem egy határidőt, hogy 
ezt a pályázati kiírást elkészítsem, mikor akarja tárgyalni, jóváhagyni, hogy 
ezeket a hivatalos helyeken közzé tudjam tenni.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Én azt mondom augusztus 01., s 
már szeptember 01-től lehessen alkalmazni. Van valami intervallum, beadási 
határidő, amit be kell tartani? 

Dr. Lakatos Péter jegyző: A pályázati beadási határidő lejártát követően, 
huszadik napon belül egy három tagú bizottságnak kell összeállnia, s ennek a 
bizottságnak meg kell hallgatnia a pályázókat, s véleményeznie kell a 
pályázatokat. Ez csak egy idővallum, nem kell addig várni. A pályázati határidő 
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lejártát követő első testületi ülésen lehet dönteni az intézményvezető 
személyéről, kinevezéséről.  

Pintye Magdolna képviselő: Hol van leírva, hogy mit kell tartalmaznia a 
pályázati kiírásnak?  

 Dr. Lakatos Péter jegyző: A Kjt-ben, illetve a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény a szociális és gyermekjóléti ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000-es Korm. rendeletben.  

Görög László polgármester: Nekem van egy javaslatom. Megkerestem 
Balkányban a Szent Antal Idősek Otthona vezetőjét, Baboss Csillát s kértem, 
hogy vállalja el a feladatot. Ő azt mondta, hogy ezt szakmai kihívásnak tekinti, s 
szívesen el is vállalja, ha ezzel a Képviselő- testület megbízza. Megkértem, hogy 
jöjjön el, és mondja el az elképzeléseit. 

Gyurkovics Anna képviselő: A pályázati kiírásba azt is bele kell írni, 
feltételként kell szabni, hogy eredményességgel kell az intézményvezetőnek 
zárni az évet.  

Görög László polgármester: Azért kell egy több éves szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakember, mert én nem akarok bele szólni a szakmai vezetésbe, 
csak az eredményeket akarom látni. 

Akkor abban a Képviselő- testület döntést hozott, hogy a pályázati kiírást a 
Jegyző Úr augusztus 01-ig készítse el és terjessze azt elé.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: A pályázati kiírást interneten a KSZK-n is közzé 
kell tenni, s a Minisztérium hivatalom lapjában is közzé kell tenni. A pályázat 
beadására pedig 30 napnál rövidebb határidőt nem lehet adni. Ezt azt jelenti, 
hogy még szeptember 01-én be lehet adni a pályázatot, így ezzel a nappal a 
vezetőt nem lehet kinevezni.  

Görög László polgármester: Akkor azt javaslom, hogy 2 hónapra legyen 
megbízott intézményvezető, s az állás október 01-től tölthető be.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ezt én is támogatni tudom, mert addig a Képviselő- 
testület is el tudja bírálni a beérkezett pályázatokat, s ki tudja nevezni az 
intézményvetőt.  

Gyurkovics Anna képviselő: Ki lesz addig az intézményvezető? 



 7 

Görög László polgármester: Mint már említettem, én a Baboss Csillát 
javaslom, aki mindjárt meg is fog érkezni, s be fog mindenkinek mutatkozni, s 
elmondja az elképzeléseit. Meg kell bízni valakit, mert ez is feltétele a működési 
engedélynek. 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Kérik a működési engedélyhez a megbízást, mert 
látni szeretnék, ha megkezdi a működését az intézmény, ki a megbízott vezető, 
aki megfelelő felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik. 

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Marad az orvos? 

Görög László polgármester: Már beszéltem erről a doktornővel, és elvállalta.  

Gyurkovics Anna képviselő: Biztosan vannak elképzelései az Otthon 
gazdaságos működtetését illetően.  

Görög László polgármester: Igen természetesen. 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Akkor írjam bele a pályázati kiírásba, hogy írja le a 
gazdasági elképzeléseit az Otthon működtetését illetően? 

Kapási József képviselő: Ezt én is támogatom. Írja le hogyan tudna spórolni, 
miből tudna átcsoportosítani, mi a szükségszerű, s mi nem.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ezek a meghallgatáson ki fognak derülni.  

Görög László polgármester: Ezt én is támogatom, mivel egy ilyen intézmény 
vezetése nagy felelősséggel jár.  

/Megérkezett a testületi ülésre Baboss Csilla./ 

Görög László polgármester: Megkérem Baboss Csillát, hogy mondjon pár 
szót, önmagáról és elképzeléseiről. 

Baboss Csilla: Balkányi születésű vagyok, pedagógusként kezdtem a pályámat, 
s a Római Egyház kért fel, hogy vállaljam el Balkányban az Otthon vezetését. 
Sokat hezitáltam, de végül is elvállaltam, s azóta is ezt csinálom. Menetközben 
elvégeztem a szociális munkás szakot, utána elvégeztem az alkalmazott 
szociálgerontológiát, ami kifejezetten az idős korral foglakozik, s le is 
szakvizsgáztam. Ha még egyszer kellene elölről kezdenem az egészet, biztosan 
tudom, hogy nem vállalnám. Ezt egy adománynak tekintem, s azt csinálom, amit 
szeretek. Polgármester Úrral ez előtt kb. háromszor találkoztam, először egy 
temetés kapcsán, ahol meghallotta, hogy ki vagyok, s ott szóba került, hogy a 
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Kistérségtől vissza akarják venni az Idősek Otthonának a működtetését, s 
megkérdezte, hogy fordulhat e hozzám ezzel kapcsolatban segítségért. 
Természetesen én igent mondtam, s közel egy hónappal ezelőtt felkeresett 
engem a Jegyző Úrral, hogy beszélgethetnénk e az átvétel kapcsán. A múlt héten 
ismételten felhívott, kérdezősködött, s megkérdezte, hogy elvállalnám e az 
Otthon vezetését. Én érdeklődtem, tájékozódta, ezt a munkát szakmai kihívásnak 
látom, s nem akarok belekeveredni más gyanúsítgatásokba. A Polgármester 
Úrral meg fogjuk beszélni, hogy mit vár el tőlem, én mit tudok ígérni, van az a 
szabadságom, hogy bármikor felállhatok, mert van munkahelyem. Ha 
megkapom a támogatottságot, akkor minden tőlem telhetőt meg fogok tenni. 
Ahogy én látom, itt a legfőbb szempont a költségtakarékosság, ami ennyi fővel 
szinte lehetetlen. Először azt mondtam, hogy ezt nem érdemes működtetni, be 
kell zárni. Ha végig gondoljuk alaposabban, azt is mérlegelni kell, hogy hány 
embernek ad munkahelyet, s az Idősek ellátását is meg kell oldani. Azt is ki 
lehet számolni, hogy a nappali ellátás beindítása mennyi plusz normatívával jár. 
Szóba jöhet bővítés is, ami megint gazdaságosabb működtetést eredményezhet. 
Én azt is kérdeztem Polgármester Úrtól, hogy miért rám gondolt, nincs e 
helybeli, aki ezt a feladatot el tudja látni. De ha viszont pénzügyileg kell rendet 
rakni az intézményen belül, akkor én azt teljes mértékben meg tudom valósítani. 
Át tudom látni a költségeket, hogy reális, vagy nem reális. Ellenőrzéskor, tudom 
mire kell odafigyelni, hogy minden rendben legyen, ismerem őket velük 
dolgozom már 6 éve. 

Görög László polgármester: Engem meggyőzött, mivel én már láttam azt is, 
hogy Balkányban hogyan végzi a munkáját, s mit vitt végbe. 

Baboss Csilla: Azt is hozzáteszem, ezt lehet, hogy lelkileg nem fogom bírni, 
mert a munkám fele szakmai rész, a másik felében én azért dolgozom, hogy a 
lakók és dolgozók egyaránt jól érezzék magukat, de amint látom itt nem ez lesz 
a fő cél. Amit még tudok ígérni, ha bizalmat kapok a Képviselő- testülettől, 
akkor az én intézményem számára osztott adományokból ide is tudok juttatni. 
Az, hogy egy intézmény vezetője egy másik intézményben is vezető azt 
gondolom megtakarítás. Az Otthon felöltése is mehet a két intézmény között.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ebben ma kell döntenie a Képviselő- testületnek, 
mert ma be kell vinnem az intézményvezető megbízatását és a nevét a 
Kormányhivatalba. 
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Görög László polgármester: Véleményem szerint nekünk ilyen vezetőre van 
szükségünk, bízzuk meg az intézményvezetői feladatokkal. 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

Nyírgelse Község Önkormányzat 

    Képviselő- testületének 

45/2011.(VII.26.) h a t á r o z a t a  

Baboss Csilla intézményvezető megbízásáról 

A Képviselő- testület 

Baboss Csilla 4233 Balkány Sport u. 1. szám alatti 
lakost, megbízza a nyírgelsei Szent György Idősek 
Otthona vezetői teendőinek ellátásával az 
intézményvezető álláshelyre kiírandó pályázat 
elbírálásáig, de legkésőbb 2011. szeptember 30-ig.  

 

4./ Napirend: A temető kerítésének elkészítéséhez hozzájárulás 

Görög László polgármester: Török Menyus bácsi Nyírmihálydi lakos 
felajánlott 150 e Ft-ot a Temető Zrínyi utca felőli kerítésének a renoválásához. 
Én azt mondtam neki, hogy mi is 150 e Ft-ot mellé tudunk tenni, van rá 
pénzünk. Így egy szép Temető bejárati kapunk lesz, a meglévőt pedig áttesszük 
a másik bejárathoz. Arra kérem a Képviselő- testületet, hogy hagyja jóvá a 150 e 
Ft-ot. az Egyház is gyűjtést fog szervezni, s hátha a település lakói is hozzá 
fognak járulni.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Kovácsolt vasból fog készülni a 
kerítés? 

Görög László polgármester: Nem abból, de olyan jellege lesz.  

Pintye Magdolna képviselő: Én is tudok egy helyet, ahol ilyen elemeket 
készítenek, meg lehetne kérdezni, hogy ők mennyiért csinálják, lehet olcsóbban 
kijönne. 
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Görög László polgármester: Én nem tudom mennyibe kerül, de lehet kérni 
máshonnan is árajánlatot. Nem én beszéltem a vállalkozóval.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Az oszlopok miből készülnek? 

Görög László polgármester: Azok kőből lesznek, szépen megmunkálva. Én 
úgy terveztem, hogy kiszedjük a Napközi udvarról és a Pályánál lévő 
kőoszlopokat, s azzal körbe kerítjük a Temetőt, csak drótot kell hozzá vásárolni.  

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés hozzászólás nem hangzott el. 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

    Nyírgelse Község Önkormányzat 

    Képviselő- testületének 

    46/2011.(VII.26.) h a t á r o z a t a  

    Temető kerítésének elkészítése ügyében 

A Képviselő- testület 

1./ hozzájárul a Temető kerítésének elkészítéséhez, s a 
szükséges 150.000 Ft-ot biztosítja. 

2./ felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a 
vállalkozóval a megbízási szerződést kösse meg. 

 

A napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés hozzászólás nem hangzott el. 

Görög László polgármester mindenkinek megköszöni a részvételt, s az ülést 
bezárja. 

k.m.f. 

 

Görög László       Dr. Lakatos Péter 

polgármester        jegyző 
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  Pintye Magdolna       Pócsi Józsefné 

jegyzőkönyv hitelesítő       jegyzőkönyv hitelesítő  

 

 

 

 


