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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2011. 
augusztus 29-én megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

Jelen vannak: Görög László polgármester, Pintye Magdolna, Kapási József, 
Pócsi Józsefné, Gyurkovics Anna, Kulin Béla képviselők. 

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester előzetesen jelezte, hogy később 
érkezik. 

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 pontjának az elfogadására. 

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

1./ Beszámoló a tantárgyfelosztással kapcsolatban 

1./ Napirend: Beszámoló a tantárgyfelosztással kapcsolatban 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Tájékoztatni szeretnék mindenkit 
arról, hogy mi hányan vagyunk, s mennyi az óraszám, amit el kell látni. Amit 
kötelezően el kell látni, az 144 óra. Amit összesen el kellene látni, ezt az oktatási 
szakértő is leírta, 252 óra. Tehát 108 órával van több, amit el kellene látni, mi 
annyival kevesebben vagyunk, hogy ezt így nem tudjuk ellátni. Bent voltam 
most a Munkaügyi Központban és akkor jött hozzám egy biológia- 
környezetvédelem szakos fiatal nevelő a délelőtt, őrá pályázhatunk szeptember 
19-tól, addig pedig lehet az egyszerűsített foglalkoztatással alkalmazni. 
Szeptember 19-től lesz pályázat, ami 50-100%-ban fedezi a bérét, illetve a 
START kártyát is kiválthatja, ami még plusz támogatást biztosít. Vágányik 
Líviát is alkalmazhatjuk ebben a formában november 03-tól. Ha megpályázzuk, 
akkor közalkalmazottként kell őket alkalmazni. Körtvélyessy Csillát fel kell 
venni főállásba, mert sok a német és a történelem óra, nem lehet óraadóval 
megoldani. Ezek pedig pályakezdők, ingyen lehetne őket foglakoztatni. 
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Görög László polgármester: Milyenek a feltételek? 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Olyan feltétel van, ha az Iskola 
adja be a pályázatát, akkor kérni kell, hogy nincs köztartozásunk. Ha az 
Önkormányzat pályázik, és fenn van a rendszerben, akkor csak ki kell ezt 
nyomtatni és nem kell megkérni.  

Görög László polgármester: Ha az Önkormányzat adja be a pályázatot, akkor 
is lehet közalkalmazottként őket alkalmazni? 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Igen, csak akkor meg kell jelölni, 
hol lesz a munkavégzés helye. A bérnél megvan határozva, hogy a minimálbér 
kétszeresénél többre nem lehet pályázni, ami 156 e Ft. Mondtam még Kiss 
Marikával kapcsolatban, hogy 4 hónap napközi és akkor 4 hónap felmentés. 
Csak 4 hónap bére terhelne minket, a többit meg lehet pályázni. A 365 napos 
pályakezdők támogatásának az a feltétele, hogy még ne legyen 30 éves, s 90 
napig regisztrált munkanélküli legyen.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: A bérnél ugyanúgy a közalkalmazotti bértáblát kell 
alkalmazni?  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Közalkalmazottként kell 
alkalmazni, s mindent be kell írni a pályázatba a pótlékokat is. A kémiát meg 
tudjuk oldani óraadóval, mint már említettem. Kedden jön első órában itt kezd, 
szerdán 5. 6. órában fogja megtartani a kémiát. Így a fő tantárgyak le vannak 
fedve, 6. osztályig felvisszük, összevonjuk a készségtantárgyakat. Ez az 
óramennyiség, a 108 ami plusz, ha elosztjuk 22-vel, majdnem 5 fő.  

Görög László polgármester: Akkor csökkeni fog a bérköltség? 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: A pályakezdőket csak addig kell 
egyszerűsített foglakoztatással alkalmazni, amíg be nem tudjuk adni a 
pályázatot. Egyik szeptember 19, a másik pedig november 03.  

Gyurkovics Anna képviselő: Ilyen formában vállalják a tanítást? 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Én felvettem velük a kapcsolatot, 
s azt mondták vállalják. Kerestem másokat is, de nem akarnak tanítani. az angol 
nyelv oktatásával kapcsolatban, aki taníttatni akarja a gyerekét, az ki fogja 
fizetni a tanfolyam költségét, mint már ezt előzetesen is elmondtam. Nincs 
értelme átváltani németről az angolra, mert a közoktatási törvény a német nyelv 
tanítását fogja előírni. Angolból, ha már 8-10 fő összejönne, akkor indul a 
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tanfolyam. Ez nem kerülne az Önkormányzatnak semmibe. A szakképzéssel 
kapcsolatosan is felhívtam a vezetőt, megcsinálták a plakátot, voltak már 
jelentkezők, be fogják indítania tanfolyamot.  

Gyurkovics Anna képviselő: Ezt lehetne propagálni a környező településeken 
is.  

Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: Ajánlottak érettségire épülő 
tanfolyamokat is. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: 97 gyerek van, el is vitte 
mindenki a tankönyvet a mai nap folyamán. 43 fő az óvodás gyerekek létszáma.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Meddig kell beadni a pályázatot? 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Ezt a pályázatot bármikor 
beadhatjuk, de minél hamarabb meg fogjuk csinálni a szeptember 19-e miatt.  

Kulin Béla képviselő: Azok a szülők méltatlankodnak, akik nem fognak kapni 
támogatást, mert nem ide jár általános iskolába a gyereke. 

Görög László polgármester: A Képviselő- testület hozott egy határozatot, hogy 
csak azokat támogatja, akik ide járnak általános iskolába. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Beszéltem a környező települések 
iskolaigazgatóival is, ők is elmondták, hogy a kis óraszámban tanított 
készségtantárgyakat nem tudják ők sem szakosan ellátni. 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Sajnos minket feljelentettek, ezt nekünk meg kell 
oldani. Most akkor minden pedagógus megmarad, s plusz még óraadókat is kell 
alkalmaznunk? 

Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: a német- magyar szakos pedagógus 
elment, s annak a helyére kell felvenni egy főt. 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Annak az álláshelye most is megvan. Vagy egy 
álláshelyet meg kell szüntetni?  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Meg lehet szüntetni, mert a 
kisebb óraszámú tantárgyak oktatását meg lehet oldani óraadók alkalmazásával. 
A pályakezdőket tudjuk alkalmazni a pályázati lehetőséggel, őket nem kell 
felvenni állományba, de ők is közalkalmazottak lesznek, csak a történelem- 
német szakos pedagógust.  
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Dr. Lakatos Péter jegyző: Akkor a Képviselő- testületnek meg kell hoznia a 
határozatot a létszámcsökkentéssel kapcsolatban.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Erre szükség van, mert a 
pályázatot el kell készíteni, s abba is bele kell írni a határozat számát.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ki lesz a napközis nevelő? 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Kiss Marika a felmentési idejének 
a felét le kell, hogy dolgozza, ő lesz majd a napköziben. Utána pedig majd 
keresünk megoldást. Azt is el kell mondanom, hogy nem is kívánok olyan sok 
túlórát adni egy-egy embernek, mert annak lehetnek munkajogi következményei 
is. Nincs továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk, csak 365 napig kell 
foglakoztatnunk, a START kártyát is kiválthatják. 

/Molnárné Goda Gabriella alpolgármester megérkezett/ 

Görög László polgármester röviden tájékoztatja Molnárné Goda Gabriella 
alpolgármestert az eddig elhangzottakról. 

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Miből adódik ez a 108 óra 
különbség? 

Pócsi Józsefné képviselő, iskolaigazgató: 2 pedagógus el lett bocsájtva, s 
azoknak az óráit is meg kellett tartani.  

Gyurkovics Anna képviselő: Akkor ezek most meg fognak szűnni? 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: A fő tantárgyaknál igen, a 
készségtantárgyaknál pedig a tanítók feltaníthatnak 6. osztályig, s összevontan 
fogjuk oktatni. Ezeket fogom elküldeni az Oktatási Hivatalnak. Azt is mondták, 
hogy inkább az alapítványi iskolákat fogják a jövőben ellenőrizni. 

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Csak az a baj, hogy minket 
feljelentettek, s azért ellenőriztek.  

Görög László polgármester: Akkor összegzésként annyit szeretnék elmondani, 
hogy egy pedagógus álláshelyet megszűntetünk, s egy főállású pedagógust kell 
felvennünk, 2 fő pedagógust pedig pályázat útján alkalmazunk.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Nem lenne szükség 
létszámleépítésre, ha az iskolában jobban odafigyelnének a gazdálkodásra. 
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Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Mi már ennél jobban spórolni 
nem tudunk, a túlóra sem lett kifizetve, pedig egész évben a két pedagógus 
helyett tanítottunk. Azt is hozzá kell tennem, hogy az ellenőrzéskor 75%-os volt 
még így is a szakos lefedettség, ha kevesebb lett volna, már eljárás indult volna 
ellenünk.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Be kellett volna lépni a társulásba. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: A társulások most szűnnek meg, 
rosszak a tapasztalatok. A közalkalmazotti törvény megjelenését meg kellene 
várni, majd utána döntünk ebben a kérdésben. 

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

A Képviselő- testület 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

Nyírgelse Község Önkormányzat 

    Képviselő- testület 

54/2011.(VIII.29.) h a t á r o z a t a 

1 fő közalkalmazotti álláshely megszűntetéséről 

A Képviselő- testület 

1./ 2011. október 01-től önkormányzati szintű 
létszámcsökkentést hajt végre a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola és Óvodánál 1 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 létszámhelyzetét és 
az intézmények közötti tervezhető létszám- és 
álláshely- átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és 
megállapította, hogy létszám- és álláshely-
átcsoportosításra nincs lehetőség. Ennek függvényében 
dönt a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről 
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4./ a létszámcsökkentés előtti és az azt követően 
kialakult tényleges és intézményenként beazonosítható 
álláshely- megszűntetéssel 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 az Önkormányzati 
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 
álláshelyen foglalkoztatott- jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli 
foglalkoztatásra nincs lehetőség. 

7./ a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalót 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 munkáltatót- 
hogy a létszámleépítést a jogszabályban 
meghatározottak szerint hajtsa végre. 

10./ utasítja az intézmény vezetőt, - mint munkáltatót- 
hogy az 5/2011. III.03.) BM rendeletnek megfelelően a 
létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletköltségeket a 
Magyar Államkincstár útján igényelje vissza. 
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k.m.f. 

 

 

Görög László       Dr. Lakatos Péter 

polgármester        jegyző 

 

Gyurkovics Anna          Kapási József 

jegyzőkönyv hitelesítő          jegyzőkönyv hitelesítő 

    

    

 

  

   

 

  

 

 

  


