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J E GY Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2011. 
augusztus 19-én megtartott rendkívüli testületi ülésről. 

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

Gyurkovics Anna és Kulin Béla képviselők jelezték, hogy később érkeznek.  

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző 

Lakosság: 1 fő 

Görög László polgármester köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 5 fő képviselő 
jelen van. 

Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megszavazza a napirendi 
pontokat. 

1./ Beiskolázási segély megtárgyalása 

2./ Beszámoló a tantárgyfelosztás elkészítésével kapcsolatban 

 

1./ Napirend: Beiskolázási segély megtárgyalása 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Vannak olyan gyerekek, akik 
nyírgelsei lakosok, de nem ide járnak általános iskolába, s vannak olyanok is, 
akik ide járnak, de nem nyírgelsei lakosok. Csak azokról van szó, akik nem 
kapnak egyszeri gyermekvédelmi támogatást.  Akkor inkább azokat támogassuk, 
akik ide járnak iskolába, aki pedig nem azok ne kapjanak beiskolázási segélyt. 

 Görög László polgármester: Egyet értek a felvetéssel én is, csak az kapjon 
támogatást, akire mi is megkapjuk a normatívát.  
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Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Mennyi legyen az összeg? Az 
előző években 5 e Ft volt. Az volt a szokás, hogy ezt az összeget levontuk a 
tankönyv árából.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: A költségvetés tervezésekor az előző évi összeggel 
számoltunk.  

Pócsi Józsefné képviselő: A tankönyv árak a tavalyihoz képest hogyan 
változtak? 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Azt is lehet csinálni, hogy kifizeti 
mindenki a tankönyv árát, s az Önkormányzat adja oda a pénzt. 

Pócsi Józsefné képviselő: Ezt mindig októberben szokta kifizetni az 
Önkormányzat. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Volt, amikor 6 e Ft volt, de 
levittük 5 e Ft-ra.  

Görög László polgármester: Ez körülbelül hány gyereket érint? 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: 20 gyereknél nem több. A 
középiskolások is 5 e Ft-ot, a főiskolások 7 e Ft-ot az egyetemisták pedig 10 e 
Ft-ot kaptak.    

Pócsi Józsefné képviselő: A közép- és főiskolások közül is csak azokat 
támogatjuk, akik nem részesülnek egyszeri gyermekvédelmi támogatásban? 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Iskolalátogatási igazolást hoz 
mindenki, mert azzal tudja igazolni, hogy jár iskolába. Az általános 
iskolásoknak nem kell én szoktam hozni egy névsort, hogy kik kapják a 
támogatást. 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Egy hirdetményt fogok kitenni, hogy szeptember 
hónapban mindenki hozza be az iskolalátogatási igazolást.  

Görög László polgármester: A tavaly elfogadott összeggel támogassuk ebben 
az évben is a tanulókat. 

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 

    53/2011.(VIII.19.) h a t á r o z a t a 

    Beiskolázási segély összegének megállapításáról 

A Képviselő- testület 

 

1./ Nyírgelse Község területén állandó lakóhellyel 
rendelkező közép, - és felsőfokú oktatásban résztvevő, 
(de nem részesül egyszeri gyermekvédelmi 
támogatásban) tanulókat egyszeri támogatásban 
részesíti az alábbiak szerint: 

középfokú oktatásban résztvevő (nappali tagozatos, 
vagy esti tagozatos, de jövedelemmel nem rendelkező) 
tanulóknak 5.000.- Ft 

főiskolai hallgatók 7.000.- Ft 

egyetemi hallgatók 10.000.- Ft 

2./ általános iskolások, akik Nyírgelsén a „Kölcsey 
Ferenc” Általános Iskolában tanulói jogviszonnyal 
rendelkeznek (de nem részesülnek egyszeri 
gyermekvédelmi támogatásban)  egyszeri 5.000.- Ft 
támogatásban részesülnek 

 

Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett. 

2./ Napirend: beszámoló a tantárgyfelosztás elkészítésével kapcsolatban 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Meghirdettem az állásokat, a 
nyelv oktatással kapcsolatosan olvastam egy cikket, le is töltöttem az internetről 
az államtitkárság állásfoglalását a jövőbeni nyelvoktatással kapcsolatban. Első 
helyen oktatandó nyelvként a németet támogatja és 7. évfolyamtól jönne be egy 
második nyelv kötelező oktatása, de ez sem feltétlenül az angol, hanem a latin, a 
spanyol és a francia közül lehetne választani. Meg kívánja szüntetni a két 
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tannyelvű iskolák finanszírozását, s ebből akarja ezt bevezettetni. Most csak 
azért mondtam el, mert mi németet oktattunk, s lecserélni értelmetlenség, ha azt 
fogják kihozni, hogy azt kell oktatni. Ezért értelmetlennek tartom, hogy 
elindítsunk egy másik nyelvet is. El lehet úgy, hogy beszéltem Nyíradonyban a 
nyelviskolával, s ha a gyerekek igénylik, s a szülők tudják finanszírozni, akkor 
Nyírgelsén is indítanak egy csoportot, amely az alapvizsgára felkészíti a 
gyereket. Ezt ki fogjuk hirdetni, s meg is fogjuk szervezni, amennyiben van rá 
igény.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Volt már egyszer egy ilyen 
kezdeményezés, de abból se lett semmi. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Az csak szakkör formájában 
működött, azért nem kellett fizetni.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Mi nem is akartuk, hogy a német 
megszűnjön. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Meg lehetne szűntetni felmenő 
rendszerben. Akkor nem kezdjük el tanítani a németet alsóban, hanem angollal 
kezdenénk. Ennek most nem látom értelmét, mert a németet fogják támogatni.  

Kapási József képviselő: Ez azért van így, mert angolt tanulni sokkal 
könnyebb, s már nem lesznek motiváltak a gyerekek, hogy tanuljanak egy másik 
idegen nyelvet is, de német után sokkal könnyebb angolt tanulni.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Meg volt hirdetve az angol- 
német tanári állás is, de arra nem jelentkezett senki. Német- történelem szakos 
jelentkezett több is, illetve Vágányik Lívia történelem- magyar szakkal. Neki , 
mint pályakezdő start kártyával rendelkezik, munkáltatói járulékát bizonyos 
ideig támogatja a Munkaügyi Központ. Neki kijönne az órája, sőt a német- 
történelem szakos tanárnak is.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Nincs feltételként szabva, hogy 
hány évig kell foglakoztatni? Ezt meg kell kérdezni a Munkaügyi Központban, 
mert ha el fogják fogadni az új törvényt, s kiderül, hogy nem kell ennyi 
pedagógus, akkor nehogy legyen továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk. 

/Kulin Béla képviselő megérkezett/ 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Vágányik Líviának adnám 5-8. 
osztályig a magyart, ami már 16 óra, 7-8-os történelem 4 óra, szóba jött 
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színjátszó kör beindítása is, mert a tehetségkutatás szempontjából vannak olyan 
órák, amiket már említett az oktatási szakértő is, hogy nem adtam ki, jó lenne a 
felsősök között. Illetve versenyekre való felkészítés és az osztályfőnökséggel ki 
is jönne az órája. Német- történelmes nyírbogáti  Körtvélyessy Csilla keresett 
meg engem, ő azt mondta, hogy el fog jönni Kislétáról. Átvétellel is jöhetne, s 
akkor folyamatos lenne a jogviszonya, de lehet úgy is, hogy felmond, s akkor itt 
nálunk új jogviszonnyal indít. Neki is kijönne az órája, mert 17 német óra van, 
meg még a történelem 5-6. osztályban, s az osztályfőnökség bőven kiadná az 
óráit. Azt szeretném kérni, hogy testületi döntés kell abban, a létszámleépítéssel 
kapcsolatban. Mert akkor pályázható meg Kiss Mária elküldése is, ha ehhez 
önkormányzati döntés van.  

Görög László polgármester: Ezt a döntést már meghozhattuk volna korábban 
is.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Neki kevés az órája, ami 
óraadókkal megoldható, tehát az ő helyét nem töltenénk be. Azt is szeretném 
javasolni, hogy még egy álláshelyet meg tudunk ilyen formában szűntetni az 
Óvodában. Azért mondom ezt, mert délután nem túl sokan alszanak ott a 
gyerekek, és régen is volt így, 3 óvónő volt és két dajka. Amelyik csoportban 
nem túl sokan alszanak, lehetne őket egy csoportban altatni, így ezt is meg 
lehetne pályázni. Hallottam és olvastam is azt, hogy a jövőben azt tervezik, hogy 
az Általános Iskola finanszírozását átvállalja az Állam, az Óvoda meg maradna 
önkormányzati finanszírozásban, s ezért gondoltam erre.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Azt mondja a törvény, ahány csoport van, annyiszor 
két óvónőre van szükség.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Miért pont Kiss Marikát bántjuk? 
Ő a legrégebb óta itt tanító tanár, s lehet, hogy van más is aki nem olyan régóta 
van itt, s nincs rá szükség. Ha óraadó kell földrajzból, akkor elbocsátjuk, s 
alkalmazzuk óraadóként, szerintem ezt elfogadná. Azt is meg kellene nézni, 
hogy ne e lehetne neki valami mást is adni. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Nem tudok neki mit adni, mert 
csak földrajz szakja van, az csak 3 óra. Óraadóként szívesen alkalmaznám 
továbbra is.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Ha elbocsátjuk, s bejelentkezik a 
Munkaügyi Központba, akkor nem tudjuk valamilyen támogatással alkalmazni? 
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Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Akkor nem tudjuk megpályázni a 
végkielégítése.  

Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: Az jelentős összeg, s az lenne a cél, hogy 
ezt meg tudjuk pályázni, ennyi éves munkaviszony után. 

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Éppen ez az, hogy ennyi éves 
munkaviszonnyal miért őt kellene elküldeni.  

Görög László polgármester: Akkor az ő álláshelyét megszűntetjük, s pályázat 
útján visszaigényeljük a bérét. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Konkrétan nem szabad nevet 
megjelölni, amikor határozatot hozunk. 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Csak arról kell dönteni, hogy hány álláshelyet kíván 
a Képviselő- testület megszűntetni.  

Kapási József képviselő: Nem hiszen el, hogy csak 3 órája van, nem lehet neki 
még mást is adni? 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Nem tudok neki több órát adni.  

Görög László polgármester: Ki fogja tartani a testnevelést? 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Kónya Lászlóné fogja tani. 5-6. 
osztályba taníthat a nem szakrendszerű oktatás keretében, 7-8. osztályban pedig 
tanítani fogja, nem fognak érte szólni. Kémiát Kovács Andrea elvállalja 
óraadóként Kislétáról. Volt egy szakolyi hölgy, kémia- technika szakos, a héten 
is kerestem, de azt mondta, hogy nem tud még nekem mit mondani, majd csak 
25-e után, mert beadta több helyre is a pályázatát, s nem adtak még neki választ. 
Biológia szakos tanár is van Nyíregyházáról, ő biológia- földrajz szakos, tehát 
az is megoldható lenne óraadó tanárokkal. Akit fel kellene venni az Vágányik 
Lívia lenne és Körtvélyessy Csilla.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Mind a két pedagógust, csak egy 
évre kellene felvenni. Akkor az angol nem is indulna? 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Csak olyan formában, mint már 
említettem, tanfolyam keretében.  

Görög László polgármester: A Munkaügyi Központban már érdeklődtetek? 
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Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Nincsenek nyelvszakos tanárok. 

Görög László polgármester: Én már érdeklődtem, van olyan lehetőség is, hogy 
365 napig ingyen tudunk alkalmazni pályakezdő pedagógusokat, be kell nyújtani 
egy pályázatot a Munkaügyi Központba, hoztam egy névsort is, hogy kik 
jöhetnének szóba. 

Kapási József képviselő: Ha van ilyen lehetőség, akkor ki kell használni. 

Vágányik Lívia nyírgelsei lakos: Csak részmunkaidőben lehet alkalmazni. 40 
óra számít teljes munkaidőnek, nem 22, a többi 18 a felkészülési idő.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Az elég érdekes, hogy máshol már 
hétfőn évnyitó lesz, itt meg még arról beszélgetünk, hogy milyen szakos tanárok 
nincsenek. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Máshol is ezt csinálják, mindenütt 
óraadókat keresnek. Én felvehetem velük a kapcsolatot, de azt sem tudom, hogy 
kik ők. 

Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: Jó lenne olyat felvenni, akinek a 
munkájáról valamit is tudunk.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Ezek mind pályakezdők, nem 
tudnak még semmit felmutatni.  

Görög László polgármester: Én csak jót akartam, azért érdeklődtem, a 
költségtakarékosság jegyében. Sajnálom Veres Anita helybeli pedagógust is, de 
nem tudunk neki munkát biztosítani, pedig be is iratkozott kémia- matematika 
szakra. 

/Gyurkovics Anna képviselő megérkezett/ 

Görög László polgármester: Be kell menni a Munkaügyi Központba, ott 
tudnak adni bővebb felvilágosítást. Az lenne még a kérdésem, hogy hány 
gyerekkel számolhatunk? 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: 95-96 fő. Ha az angol szakos 
tanárt fel is venném, akkor hogyan tudnám kiadni az óráját? Ez csak úgy 
lehetséges, ha alsóban is beindítjuk az angol nyel oktatását. 
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Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: Nekem az a véleményem, hogy ez 
megterhelő lenne a kicsi gyerekeknek. Ha részmunkaidős a pályázat, akkor 
lehet, hogy nem is kell annyi órában alkalmazni.   

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: A német nyelv oktatását semmi 
esetre sem szeretném megszűntetni.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Az Oktatási Hivatalban nem 
fognak azért büntetést kiszabni, mert a készségtantárgyakat nem szakos tanárok 
tanítják? 

Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: Ezekért nem fognak. Ha a fő tantárgyak 
be vannak töltve szakos tanárokkal, akkor a kis készségtárgyakért nem fognak 
büntetni.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Meg fogom kérdezni, hogyan kell 
ezeket alkalmazni, milyenek a feltételek.  

Görög László polgármester: Utána kell járni a lehetőségeknek. Én már egy 
hónapja voltam bent, lehet, azóta már vannak más jelentkezők is.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Azt szeretném kérdezni, akkor az 
egy fő pedagógussal mi legyen? Nem tudok neki órát adni.  

Kapási József képviselő: Én ehhez nem tudok mit szólni. Nekem is tanított 
történelmet, s jobban elmagyarázta, mint akinek a szakja volt. Mindenki azt 
mondja, hogy miért nem a tanítókból küldenek el kettő, s a szakos tanárok pedig 
maradhatnának. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: A tanítónak alsóban ki lehet adni 
minden óráját.  

Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: Ha olyan tantárgyakat fog tanítani, ami 
nem a szakja, akkor megint nem csináltunk semmit.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: A felmentési ideje alatt 
csinálhatná még a napközit is, utána pedig bevállalja mindenki, én nem fogom 
odaosztani senkinek. 

Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: Olyan nehéz ezt felvállalni, mert 
dolgoztunk vele 26 évig. Évről-évre el volt neki mondva, hogy végezze el a 
főiskolát, nem jelentkezett semmilyen szakra.  
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Dr. Lakatos Péter jegyző: Nekem is az a véleményem, hogy a Munkaügyi 
Központban meg kell érdeklődni, a lehetőségeket, hogy minél kevesebb költség 
terhelje az Önkormányzatot.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: a tanítók közül is, aki itteni 
születésű az maradjon, s azokat kell elbocsájtani, akik nem régen jöttek ide. 

Gyurkovics Anna képviselő: Kiss Marikával tényleg nem lehet semmit 
kezdeni, 

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Az meg milyen dolog, hogy a 
felmentési ideje alatt ő legyen a napközibe, mert senki nem akarja elvállalni, 
utána pedig elbocsájtjuk.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: A felmentési idejének a felét le 
kell neki dolgoznia.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Egyáltalán nem értek vele egyet, 
hogy őt kell elbocsájtani.  

Pintye Magdolna képviselő: nem tudok neki órát adni. Már évek óta ez a 
probléma, csak most, hogy feljelentettek minket nem lehet tovább eltusolni, azt 
is hozzá kell tenni egyáltalán nem közösségi ember. 

Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: Az órai munkáját elvégzi, de a plusz 
dolgokban, ami ingyen van és munkaidő után, abban egyáltalán nem jeleskedik.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Akkor ezeket az indokokat is fel 
kell neki sorolni.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Az elhangzottakhoz csak annyit szeretnék 
hozzáfűzni, a Képviselő- testületnek csak annyi a dolga, hogy eldöntse akar e 
egy álláshelyet megszűntetni, van nem. Azt, hogy kivel akar együtt dolgozni egy 
intézményvezető, az mindig az ő feladata, hogy eldöntse. Ha a Képviselő- 
testület úgy dönt, hogy egy álláshelyet megszűntet, akkor utána az 
intézményvezető feladata eldönteni, hogy ki legyen az. 

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Már itt vagy mindjárt szeptember 
elseje, s nincs aki megmondja neki, hogy köszönjük a munkáját, de nem 
kívánjuk tovább alkalmazni. Miért kellett ezt eddig húzni? 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: A tantestületben mindenki 
dolgozott helyette, csak, hogy az ő álláshelye megmaradjon. 
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Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Akkor ezt már meg lehetett volna 
neki mondani júliusba is, s hamarabb elkezdhette volna a felmentését.  

Görög László polgármester: Neki is lett volna ideje állás után nézni. 

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Sajnálom, mert jó pedagógusnak 
tartom. 

Dr. Lakatos Péter jegyző: A levélnek augusztus 31-ig vissza kell érnie az 
Oktatási Hivatalba, hogy milyen intézkedéseket tettünk. Ez akkorára meglesz? 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Igen meg lesz.  

Görög László polgármester: Azt is el kellene dönteni, hogy az óraadóknak 
milyen összegű óradíjat tudunk adni.  

Kapási József képviselő: Ez sok mindentől függ. Azt is figyelembe kell venni 
milyen a végzettsége, milyen tárgyakat tanít. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Attól is függ, hogy hány éves a 
pedagógus, ad e számlát, vagy nem. Ha ad számlát, akkor maga után fizeti a 
járulékot, s akkor magasabb összeget kell adni. A megbízási szerződéssel 
alkalmazott pedagógus jobban megterheli az Önkormányzatot, mert a 
járulékokat meg kell utána fizetni. Én csak olyan óraadókkal tárgyalok, akik 
tudnak számlát adni.  

Görög László polgármester: Azt is figyelembe kell venni, hogy ezek az 
összegek nincsenek betervezve a költségvetésbe. Amint az a kiküldött 
beszámolóból is látszik eddig az iskola mínusza 18 M Ft.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Azt is figyelembe kell venni, hogy van egy átfedési 
időszak, aki a felmentési idejét tölti az kapja a bérét, de helyette fel kell venni 
egy másik embert is.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Nem kellet volna ezt eddig húzni, 
már a tanév végén meg kellett volna neki mondani, hogy megszűnik az állása, s 
akkor megkezdhette volna letölteni a felmentési idejét.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: a szabadságát úgy is ki kellett 
adni, csak utána kezdhette volna a felmentési idejét letölteni. 
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Gyurkovics Anna képviselő: Az angol nyelv oktatását szerintem szorgalmazni 
kell, ezt a szülői értekezleten is megígértük a szülőknek. Fel kell mérni az 
igényeket. 

Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: Ezt a tavalyi tanévben is megtettük, de 
nem sok gyerek jelentkezett, pedig havonta csak 500 Ft-ot kellett volna fizetni. 

Kapási József képviselő: Olvastam egy cikket, a törvény nagy mértékben fogja 
támogatni az egész napos oktatást. A túlórapénzt megszűntetik, inkább 
magasabb bért fognak adni a pedagógusoknak.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Nagyon sok a pedagógus, majd 
fognak köztük válogatni. Nekünk is egy nagyon kellemetlen döntést kell 
meghoznunk, de nincs más választásunk.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Nekem is kellemetlen, de ezt a 
döntést meg kell hozni. A közösségi munkája sajnos nagyon gyenge. Soha nem 
is érezte magáénak ezt az iskolát.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Azért kellett volna ezt vele még a 
nyáron közölni, s akkor már régen el is felejthettük volna az iskola gondját, nem 
kellene vele itt görcsölnünk. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Úgy is az én feladatom, hogy 
közöljem vele a tényeket. Szeretném, ha visszatérnénk az óraadók óradíjának a 
megállapításához, mert addig nem tudok velük tárgyalni. 

Görög László polgármester: Bízzuk meg ezzel a jegyző Urat, hogy járjon 
utána. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Erre most nincs idő, mert sürget 
minket a határidő. a kémia szakos tanárnak választ kell adnom, mert hívták 
máshova is. 

Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: Ne szalasszuk el a lehetőséget, mert 
kémia szakos tanárt nagyon nehéz találni.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Ki fogja váltani a vállalkozói 
igazolványát, hogy tudjon számlát adni. Ő már az ellenőrzéskor is adta a nevét, 
hogy szívesen elvállalja a kémia tanítását. 

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Nem lehetne megkérdezni Lipcsei 
Lászlónét, hogy nem vállalná el a biológia oktatását? 
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Pintye Magdolna képviselő iskolaigazgató: Azt mondta nem vállalja, mert fél, 
hogy megvonják a nyugdíját. 

Görög László polgármester: Lakatos Zoli bácsit is meg lehetne kérni, hogy 
oktassa a kémiát.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Ő már idős, nem is jól hall, nem 
tudja lekötni egy osztály figyelmét. Akkor mennyi legyen az óradíj? 

Gyurkovics Anna képviselő: Nem érdeklődtétek meg, hogy máshol mennyi? 

Pintye Magdolna képviselő: Én kérdeztem, s azt mondták a 2.500 Ft az sok. 

Kapási József képviselő: Ha számlát ad, akkor nem sok.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Miért fontos az, hogy mennyi az 
óradíj, mikor még azzal sem vagyunk tisztában, hogy hány óraadót kell 
alkalmazni.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Azt is hozzá kell tennem, hogy 
Vágányik Líviának egyetemi végzettsége, van s ő gimnáziumban volt 
gyakorlaton, annak más a módszertana, mint az általános iskolásoknak, de ezt a 
problémát át tudjuk hidalni. 

Vágányik Lívia nyírgelsei lakos: Én a Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium és 
Általános Iskolában voltam gyakorlaton. 

Kapási József képviselő: Visszatérve az óradíjakhoz. Én 1.800 Ft-ot kaptam 
egy óráért, de megbízási szerződéssel voltam foglakoztatva.  

Görög László polgármester: Az Óvodában miért vetődött fel a létszámleépítés 
kérdése? 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ez nem lehetséges, mert a törvény nem engedélyezi. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Azért jutott ez eszembe, mert az 
egyik csoportba délután nagyon kevesen vannak.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ne rizikózzunk az Óvodánál, nehogy feljelentsenek 
minket, s büntetést kapjunk. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Akkor az óradíj, ha számlát ad 
2.500 Ft legyen.  
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Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Én azt hittem, hogy mára már 
tudni fogjuk, hogy minden tantárgyat ki fog tanítani, kész tantárgyfelosztás lesz 
előttünk, de ez nem így van. Akkor az Oktatási Hivatalnak augusztus 31-ig mi 
lesz elküldve? 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Akkorára minden rendben lesz, el 
tudom küldeni a tantárgyfelosztást. Nem lesz 100%-os a z ellátottság úgy sem, 
mert a készségtantárgyaknál ezt lehetetlenség megvalósítani. Az a lényeg, hogy 
a nagy óraszámú tantárgyakat tudjuk szakos tanárokkal lefedetni. Azt is 
elfogadják, ha azt írom, az állás meg volt hirdetve, de nem jelentkeztek rá. 

Görög László polgármester: Ha ez így van, akkor megint nem csináltunk 
semmit, a gyereklétszám pedig a tavalyihoz képest 10 fővel csökkent, a 
pedagógus létszám pedig változatlan maradt. Megint az lesz, ha csődbe megy az 
Önkormányzat, akkor milyen megszorításokat tettünk, s erre azt kell 
mondanunk, hogy semmilyet. 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ezt az évet kell végig csinálni, mert az Állam jövőre 
ki fogja venni az Önkormányzatok kezéből az iskolák működtetését, ő fog 
dönteni a kisiskolák felől is.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Azért mondom, hogy Kiss Marikát 
sem kellene elküldeni, ezt az egy évet már végig kellene vele vinni. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Én ezt is megértem, csak az a baj, 
hogy nem tudok neki órát adni.  

Görög László polgármester: Ha elküldjük, s veszünk helyette fel másik 
pedagógust, akkor nem csináltunk semmit, s fel fogjuk élni az összes 
tartalékunkat.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Évek óta így oldottuk meg a 
tanítást, hogy nem volt szakja mégis tanította a tantárgyat, de ez így nem mehet 
tovább, mert feljelentettek minket.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ha megmarad ez a pedagógus gárda, és még 
felveszünk óraadókat, akkor ez plusz pénzbe fog kerülni.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Sok a tanító azokból kell leépíteni, 
s helyettük lehet óraadókat alkalmazni.  
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Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Most is tanítana úgy a tantestület 
mint tavaly, csak feljelentették az iskolát, s már nem lehetséges.  

Görög László polgármester: Azt is meg kell érteni, hogy azt nem tudjuk 
bevállalni, hogy minden pedagógus állása megmarad, s még plusz óraadókat 
veszünk fel.  

Kapási József képviselő: A szülők megállítanak az utcán és mondják nekem, 
hogy a tanítókból bocsájtsatok el és szaktanárokat vegyetek fel, hogy 
megfrissüljön a tanári kar. a napközivel kapcsolatban a június 30-i testületi 
ülésen arról volt szó, hogy mindenki vállalja, s most már senki sem akarja, nem 
erről volt szó.  

Gyurkovics Anna képviselő: Azt nem lehet elkívánni Kiss Marikától, hogy a 
felmentési ideje alatt vigye a napközit is. 

Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: a felmentési ideje felét úgy is le kell neki 
dolgoznia, akkor el tudja látni ezt a feladatot.  

Kapási József képviselő: az problémát jelent, hogy nem képezte tovább magát. 
A tanítók is elmehettek volna valamilyen szakot elvégezni. 

Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: A tanítók feltaníthatnak 6. osztályig, 
akkor erre nincs szükségük. Nem kellett volna név szerint Kiss Marikát említeni, 
s akkor nem vitatkoznánk itt az álláshely megszűntetésén, már régen 
eldönthettük volna.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Látni kell az iskola belső életét is, 
s aszerint is kell dönteni, hogy kit küldünk el.  

Görög László polgármester: Régebben sem a két szakos pedagógust kellett 
volna elküldeni, s akkor nem merült volna fel ez a probléma. 

Pócsi Józsefné képviselő, iskolaigazgató: Az övéki, volt a két legnagyobb 
bértömeg, s a takarékoskodás miatt kellett őket elküldeni. Most is azt kell 
eldönteni, hogy hány álláshelyet szűntetünk meg, a helyére nem vehetünk fel 
senkit.  

Gyurkovics Anna képviselő: Akkor most hány álláshelyet kell megszűntetni? 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: csak egyet, mert akkor nem 
tudom kiadni az órákat. 
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Dr. Lakatos Péter jegyző: Az Oktatási Hivatal azt írta le, hogy 10 pedagógus 
közül 8 részben nem a szakképesítésének megfelelő tantárgyakat tanít. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Ez azért van így, mert a tanítók 
közül néhányan feltanítottak egészen 8. osztályig, s olyan tantárgyakat oktattak, 
amihez nem volt megfelelő szakképesítése, s ebből adódott a sok túlóra is.  

Görög László polgármester: Végül is hány óraadóra lenne szükség? a németet 
nem lehet így megoldani. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: A németet nem lehet így 
megoldani, mert az sok óra.  

Görög László polgármester: Azt is meg kell mindenkinek érteni, hogy az 
iskolának már félévig 18 M Ft a hiánya. Ezt miből tudjuk majd kigazdálkodni, 
ha minden így megy tovább? 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ha nem születik döntés, akkor így kell elkezdeni a 
következő tanévet is. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Még abban sem született döntés, 
hogy mennyi legyen az óraadó díja. 

Kapási József képviselő: Ebben már döntöttünk, ha számlát ad, akkor 2.500 Ft.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: a hiányra visszatérve eddig is 
fenn tudta tartani az Önkormányzat az iskolát, akkor ezután miért ne tudná 
megtenni. 

Görög László polgármester: Arra lennék kíváncsi, hogyan lett szétosztva a 
kompetencia pénz, amit a Kistérség adott. Nyírgelse is kapott 1,2 M Ft-ot. 

Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: Mi nem kaptunk pénz, hanem el kell 
menni oktatásra.  

Görög László polgármester: A Társulási Tanács ülésén elhangzott, hogy el 
kell számolni az iskolaigazgatónak ezzel az összeggel az Önkormányzat felé is.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Én már elküldtem a 
beszámolómat a Kistérségnek, amit, most fejből nem tudok elmondani. 
Mindenki be van osztva, hogy melyik nap kell neki mennie a tanfolyamra. 
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Dr. Lakatos Péter jegyző: Akkor ha jól értem, senki nem kap pénzt, hanem 
részt kell venni egy oktatáson. Az kapja a pénzt, aki megtartja az oktatást.  

Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: Az kapja a pénzt, aki tartja az oktatást, 
nem mi. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Laptopot is csak az kapott a 
Kistérségtől, aki részt vesz az oktatáson.  

Görög László polgármester: Akkor térjünk vissza az iskolához, s döntsünk a 
létszámcsökkentéssel kapcsolatban.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Jól értelmezem, hogy 3óraadó bér jön ki egy 
főállású pedagógus béréből? 

Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: A kevés óraszámúak esetén van rá esély, 
de a nagyobb óraszámúaknál nem. 

Görög László polgármester: Azt is el akarom mondani, hogy az igazgató 
helyettestől is és a vezető óvónőtől is el fogom venni a pótlékot, mert az az én 
hatáskörömbe tartozik. Lehet helyettes, de pótlék nélkül.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: a múltkor már én is elmondtam, 
hogy minden értekezletet én fogok tartani az Óvodában, mer nagy a fejetlenség. 
Én a munkaközösség vetetői pótlékot fogom megszűntetni, mert annak nincs 
értelme. Illetve Kónya Lászlónétól el fogom venni az ifjúságvédelmi vezetői 
feladatokat és pótlékot, s oda fogom adni Pócsi Józsefnének.  

Görög László polgármester: Felül fogom vizsgálni a rendszergazdával 
megkötött szerződést is, mert nyáron nem vagyok hajlandó fizetni, amikor nem 
kell csinálnia semmit.  

Pintye Magdolna képviselő: Rendszergazdával szerződést kell kötni, mert a 
TIOPOS pályázat feltétele, hogy renszergazda legyen, mert az interaktív 
táblákat felügyelni kell. Nyáron nem is számlázott, s ő tartotta a Sulinettel is a 
kapcsolatot, amikor az internet elromlott. 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Polgármester Úr csak azt kéri, hogy jöjjön be a 
Hivatalba, s beszéljük meg a részleteket közösen.  

Görög László polgármester: Úgy gondolom, hogy ezek már jelentős 
megtakarítások lesznek. Azért kérem a Képviselő- testület állásfoglalását is. 
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Kulin Béla képviselő: Ha saját hatáskörbe tartozik, akkor nincs mit hozzáfűzni. 

Görög László polgármester: Én azt javaslom, hogy egy pedagógus álláshelyét 
szűntessük meg, s csak óraadót vegyünk fel a helyére. Ha 90 fő alá kerül a 
gyereklétszám azonnali rendkívüli testületi ülést fogok összehívni, s 
megbeszéljük a további teendőket, a létszámcsökkentést illetően. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Akkor csak osztályösszevonás 
jöhet szóba, mert csak így lehet kiadnia pedagógusok óráit.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ennek is megvan a törvényi határideje.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: A Hírmondóban a valóságnak 
megfelelő adatokat kellett volna közölni, s azt is sajnálom, hogy Paulik János 
neve kimaradt az Óvoda felújítással kapcsolatban.  

Görög László polgármester: Ezt pótolni fogjuk.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: 40 éves szolgálati ideje volt két 
nyugdíjba vonuló pedagógusnak, hogy an lehetne ezt nekik méltó módon 
megköszönni? 

Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: Egy kis ünnepségre gondoltunk, s ott 
megköszönni nekik a 40 éves szolgálatot. 

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Az ajándék mellé lehetne nekik 
csináltatni egy oklevelet is, s megköszönni a munkájukat. Erre az ünnepségre 
meg lehetne hívni Paulik Jánost is, s neki is meg lehetne köszönni a segítségét.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Azokat  is meg lehetne hívni akik 
társadalmi munkában segítettek az Óvoda felújításánál, nekik is meg lehetne 
köszönni a munkájukat.  

Görög László polgármester: akkor szavazzunk a létszámcsökkentéssel 
kapcsolatban. 

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Akkor hogy lesz? 1 embert kell 
elbocsájtani?  

Görög László polgármester: Így van, s megpróbáljuk pótolni óraadóval, s 
azokat a tárgyakat is, amelyek nincsenek szakosan ellátva. A pályázati 
lehetőséget is ki kell használni, minél több pedagógust kell így alkalmazni, 
nekünk annál jobb.  
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Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: a fűtéssel mi lesz? Azt már nem 
szeretném, ha akkor nyúlnának hozzá, amikor már megkezdődött a tanév. 

Görög László polgármester: Már nem nyúlunk hozzá. van elég fánk télére, 
tudunk fűteni.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Azt is bele kell írni a határozatba, hogy melyik 
nappal kívánja az álláshelyet megszűntetni. 

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Én még mindig nem vagyok abban 
biztos, hogy meg kell szűntetni az álláshelyet, jól végig kell ezt gondolni.  

Görög László polgármester: 3 óráért viszont felesleges tartani egy tanárt.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Nem lenne itt semmi probléma, ha 
egy osztályban nem 9 gyerek lenne. Menni kellett volna a környező falvakba, s 
toborozni a gyerekeket.  

Görög László polgármester: Ki fogja tanítani a számítástechnikát? 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Egy óraadó, mert nincs ilyen 
szakos tanár. Nem lett volna itt semmi baj, ha nem jön a feljelentés. Az órákat 
mi csináltuk volna ingyen, s minden maradt volna a régiben.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Ezt a problémát már évekkel 
ezelőtt meg kellett vonal oldani. Sok a hiány, erre megoldást kell találni. 

Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: A költségvetés tárgyalásakor én is 
feltettem a kérdést, hogy mindig ilyen nagy volt a költségvetés hiánya? S azt a 
választ kaptam, hogy igen, azért fogadtuk el. Most pedig szembesülünk ilyen 
problémákkal, s tanácstalanok vagyunk.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Amióta én itt vagyok az iskolának a fenntartása 
mindig kérdés volt.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Azt is be kell látni, hogy az iskola 
állami támogatottsága 50%-os. 

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Akkor javaslatokat kellet volna 
tenni, a megszorításokat illetően. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Én már nem tudok miről 
lemondani. lassan nem lesz tanár az iskolában, aki az órákat megtartsa.  
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Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: Mi nem kapunk semmi pluszt, csak az 
alapbérünket kapjuk.  

Görög László polgármester: Nem mindig másokba kell keresni a hibát. A 
helyettesi pótlék is úgy lett megadva, hogy nem lett senkivel leegyeztetve. Azt 
kell nézni, hogyan lehetne csökkenteni a költségeket. Juszku Katalin pedagógus 
is megmondta, hogy Pintye Magdolna miatt ment el.  

Pintye Magdolna képviselő, pedagógus: A pótlékkal kapcsolatban egyeztettem 
az akkori polgármesterre, s úgy adtam meg. a tanárnő pedig azért ment el, mert 
kikezdték a 7-es és 8-os fiúk.  

Görög László polgármester: Azt kell szem előtt tartani, hogy hogyan tudunk 
spórolni, nem azt terjeszteni a faluba, hogy az Önkormányzat be akarja záratni 
az iskolát. 

Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: Mi nem híresztelünk ilyeneket. A szülők 
is generálják a problémákat. A meghirdetet fórumon sem mondta el senki a 
véleményét.  

Görög László polgármester: Sajnos a probléma ezzel nincs megoldva, a 
Képviselő- testületet fogják felelősségre vonni, ha csődbe megy a falu. A 
társulás sem jött össze, akkor minden gondunk megoldódott volna.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Most az a fő probléma, hogy a szakos ellátottságot 
kell megoldani, mert sürget minket a határidő.  

Görög László polgármester: Kiss Marikának tényleg nem tudunk semmilyen 
más lehetőséget biztosítani?  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Csak óraadóként tudjuk majd 
alkalmazni.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Én nem vagyok abban egyáltalán 
biztos, hogy ez így jó lesz. Ameddig nem látunk tiszta képet, addig nem kellene 
döntést hoznunk.  

Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: Ha elbocsátjuk Kiss Marikát, akkor nem 
lesz csak 7 osztályfőnök. 

Görög László polgármester: Akkor, most már nem értek semmit. Azért jöttünk 
össze, hogy lássunk tiszta képet, s nem történt semmi változás.  Augusztus 29-én 
újra találkozunk, s kérem, hogy akkorára minden készen legyen. 
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A napirendi ponttal 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 

 

 

Molnárné Goda Gabriella       Pintye Magdolna 

jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 
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