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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. január 
30-án megtartott rendkívüli testületi üléséről.  

Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella 
alpolgármester, Pintye Magdolna, Pócsi Józsefné, Kulin Béla Mihály 
képviselők. 

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző 

Görög László polgármester köszönti a megjelenteket, s az ülést megnyitja. 

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

Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. 

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

1./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

2./ A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda és a Szent György Idősek 
Otthona alapító okiratának módosítása 

3./ Orbán József és neje első lakáshoz jutók támogatásának megtárgyalása 

 

1./ Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Dr. Lakatos Péter jegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 
azért van szükség, mert 2012. január 31-vel megszűnik a Polgármesteri Hivatal, 
mint önállóan működő költségvetési szerv. A szakfeladatok eddig a 
Polgármesteri Hivatalhoz voltak rendelve, Nagy László jegyző úr egyeztetett a 
Magyar Államkincstárral, s azt kérik, hogy a szakfeladatok kerüljenek át a 
Szervezeti és Működési Szabályzat függelékébe, hogy folyamatosan lehessen a 
normatívákat igényelni. Én ennek megfelelően elkészítettem a módosítást, s a 
szakfeladatok a Szervezeti és Működési Szabályzat 6. sz. függelékébe kerültek 
felsorolásra. A rendeletbe is kellett módosításokat elvégezni, azért, mert ott ahol 
eddig jegyzőt említ, ott most ezután körjegyzőt kell említeni.  

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A Képviselő- Testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 

Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2012.(II.02.) 

önkormányzati rendelet-tervezete 

Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-

testület  szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011. (IV.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében; a 6. 
§ tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében; a 7.§ 
tekintetében a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 
szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzati 
képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 
10/A.§ (3) bekezdésében; a 8.§. (2) bekezdés tekintetében a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§. (1) bekezdésében; a 
13.§. (1) bekezdés tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 31. §-ában; a 44.§. (2) bekezdés c) pontja tekintetében a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (4) bekezdésben; 
a 40.§. (1) bekezdés tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló1990. évi 
LXV. törvény 16.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  - 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva  - a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

A Képviselő-testület  szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011. 
(IV.27.) önkormányzati rendelet  (a továbbiakban: Rendelet) 1.§. (4) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(4) A Polgármesteri Hivatal feladatkörét Encsencs-Penészlek Nyírgelse 
Községek Körjegyzősége Nyírgelsei Ügyfélszolgálati Irodája (a továbbiakban: 
Ügyfélszolgálat, 4362 Nyírgelse, Kossuth u. 2.) látja el. 
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2.§. 

A Rendelet 8.§. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(5)   Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazást az előzetesen 
erre a feladatra megválasztott Szavazatszámláló Bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság)folytatja le a következő eljárás szerint: 
       a) Az alpolgármester(ek) személyére a polgármester javaslatot tesz 
       b) A titkos szavazás szavazólapon történik, amelyet az önkormányzat 
hivatalos pecsétjével kell ellátni. 
       c) Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelölt(ek)re lehet. A 
szavazáshoz tollat kell használni. 
       d) A Bizottság az Ügyfélszolgálat apparátusa útján gondoskodik arról, hogy 
a szavazáshoz a jelen lévő képviselők számának megfelelő számú lepecsételt 
szavazólap; a szavazáshoz megfelelő számú toll; a szavazólapok leadására 
szavazóurna álljon rendelkezésre 
e) A Bizottság tagjai a lepecsételt szavazólapokra felvezetik a jelölt(ek) nevét, 
majd a szavazólap egy –egy példányát a képviselők részére átadják. 
         f) A Bizottság tagjai a szavazás megkezdése előtt meggyőződnek arról, 
hogy az urna üres, a szavazólapok száma megegyezik a szavazásra jogosultak 
számával, ennek megtörténte után lezárják az urnát . A lezárt urnát nemzeti 
színű szalaggal átkötik, és az urnát az önkormányzat pecsétjével lepecsételik, 
úgy, hogy a pecsétek, illetve a szalag felbontása nélkül az urnát ne lehessen 
felnyitni. 
       g) A szavazás idejére a  testületi ülést vezető elnök maximum 10 percre 
technikai szünetet rendel el,  és kijelöli a titkos szavazás helyiségét. 
       h) A titkos szavazás lebonyolítására kijelölt helyiségben egyszerre csak egy 
képviselő tartózkodhat, aki a szavazata leadása után haladéktalanul elhagyja a 
szavazóhelyiséget. 
        i) A szavazatok leadása után a Szavazatszámláló Bizottság tagjai 
megszámolják a szavazatokat, és megállapítják a  választás eredményét 
        j) A Szavazatszámláló Bizottság elnöke kihirdeti a választás eredményét 
amelynek során jelöltenként ismerteti a jelöltre leadott igen és nem szavazatok 
számát. 
 

3.§. 

A Rendelet 9.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

  (3) A lakosságot a Képviselő-testület üléséről a polgármester az ülés időpontját 
megelőzően legalább 5 nappal tájékoztatja.  A tájékoztatás módja: 
          a) a helyi hangosbemondó útján  
          b) hirdetmény kifüggesztés az Ügyfélszolgálat hirdetőtábláján, a           
Művelődési Ház előtti, valamint a Báthori úti hirdetőtáblán. 
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4.§. 

A Rendelet 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

Az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni: 
a) a napirend előadóját 
b) akinek meghívása jogszabály szerint kötelező 
c) a helyi egyházak képviselőit 
d) a körjegyzőt 
e) a Nyugdíjas Egyesület elnökét  
f) a Polgárőr egyesület elnökét 
g) törvényességi észrevétel ismertetése esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal vezetőjét 
h) azokat a személyeket akiknek a jelenléte az előterjesztés tárgyalásánál az 
előterjesztő és a polgármester megítélése szerint szükséges 

5.§. 

A Rendelet  12.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(2)  Előterjesztés benyújtására jogosultak: 
a) a polgármester 
b) a körjegyző 
c) a bizottság tagjai 
d) a települési képviselő 

 
6.§. 

A Rendelet  12.§. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

          (11) Az előterjesztések döntési javaslatainak törvényességét a körjegyző 
előzetesen véleményezi. 
 

7.§ 

A Rendelet  17.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(2) Sürgősségi indítványt nyújthat be: 
    a) a bizottság elnöke 
    b) a képviselő 
     c) a körjegyző 
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8.§. 

A Rendelet 22.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(2) A települési képviselő a képviselő-testület ülésén a polgármester, az 
alpolgármester, a körjegyző, a bizottság elnöke felé önkormányzati ügyekben 
kérdést intézhet.  
 

9.§. 

A Rendelet 23.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A települési képviselő a polgármester vagy a körjegyző felé interpellációt 
vethet fel. Az interpelláció olyan felszólalás, amelynek tárgya szoros 
kapcsolatban áll a képviselő-testület hatáskörének ellátásával és működésével, 
illetőleg az valamelyik szervezetének, intézményének hatáskörébe tartozik. 
 

10.§. 

A Rendelet 34.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

  A határozatokról évenkénti nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a 
határozat számát, tárgyát, a végrehajtásért felelős megjelölését és a végrehajtás 
határidejét, valamint a beszámolás időpontját. A határozatok nyilvántartásáról a 
körjegyző gondoskodik. 

11.§. 

A Rendelet 38.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A polgármesternél rendelet alkotását kezdeményezheti: 
a) A képviselő 
b) A képviselő-testület bizottsága 
c) A körjegyző 
d) A helyi civil szervezetek vezetői. 

12.§. 

A Rendelet 39.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A rendelet-tervezetet a polgármester irányításával a körjegyző készíti el és 
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában küldi meg véleményezésre az arra 
jogosult szerveknek, személyeknek. 

13.§. 

A rendelet 39.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(4) Az állampolgárok szélesebb körét érintő rendelet-tervezeteket 15 napra 
közszemlére kell tenni az Ügyfélszolgálat hirdetőtábláján, erre a lakosság 
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figyelmét a Művelődési Ház előtti, valamint a Báthori úti hirdetőtáblán fel kell 
hívni. 

14.§. 

A Rendelet 40.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) Az önkormányzati rendeletet az Ügyfélszolgálat hirdetőtábláján kell 
kihirdetni.  
(2) A kihirdetett önkormányzati rendeletet közzé kell tenni a honlapon.  

15.§. 

A Rendelet 41.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A körjegyző a kihirdetett önkormányzati rendeletekről nyilvántartást 
vezet, mely tartalmazza: 

a) a rendelet számát, címét, 
b) hatályba lépésének időpontját,  
c) a módosítások számát, címét 
d) a hatályon kívül helyező rendelet számát, címét 
e) a  hatályon kívül helyezés időpontját 

 
(2) A körjegyző minden év december 31-ig felülvizsgálja az önkormányzati 
rendeletek hatályosulását és a vizsgálat eredményéről beszámol a Képviselő-
testületnek. 

16.§. 

A Rendelet 42.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(3) A jegyzőkönyv eredeti példányát a lakosság tájékoztatása érdekében az 
Ügyfélszolgálaton kell elhelyezni. 
 

17.§. 

A Rendelet 43.§. (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(3) A jegyzőkönyvek  eredeti példányait azok mellékleteivel együtt a körjegyző 
évente bekötteti. 
(4) A jegyzőkönyvbe való betekintést és a hangfelvétel megismerését a 
körjegyzőnél lehet kezdeményezni. A jegyzőkönyv, illetve a hangfelvétel az 
ügyfélszolgálaton munkaidőben – előre egyeztetett időpontban – tekinthető, 
illetve hallgatható meg. A jegyzőkönyvről másolat kérhető, melynek díját a 
körjegyzőség belső szabályzata tartalmazza.  
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18.§. 

A Rendelet 47.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(3) A bizottság működésének feltételeit a körjegyző köteles biztosítani. 
19.§. 

A Rendelet 48.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A főállású polgármester szabadságát a körjegyző tartja nyilván. 
 

20.§. 

A Rendelet 50.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A körjegyző az ügyfélszolgálaton a következő időpontokban tart 
lakossági fogadóórát: 
 
Kedd:  1300-1600   
Szerda: 730-1200 

Péntek: 730-1300 

21.§. 

A Rendelet 51.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 A képviselő-testület önálló hivatalt nem tart fenn. 
 

22.§. 

A Rendelet 55.§. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő 
társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői közérdekű 
ügyben a Képviselő –testülethez, a polgármesterhez, az egyes települési 
képviselőkhöz, a körjegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetve közérdekű 
javaslatot tehetnek. 
(2) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni 
kell. A megválaszolatlanul maradt kérdést, kezdeményezést, javaslatot a 
polgármester vagy a körjegyző, illetve a Képviselő-testület által kijelölt személy 
meghatározott határidőre megvizsgálja, annak eredményéről a határidő lejártától 
számított 5 napon belül az érintettet írásban tájékoztatja. A képviselő-testületet a 
vizsgálat eredményéről a következő testületi ülésen kell tájékoztatni. 
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23.§. 

A Rendelet 56.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A közmeghallgatáson kötelesek részt venni a települési képviselők, a 
köztisztviselők, a körjegyző, és az önkormányzati intézmények vezetői. 

24.§. 

A Rendelet 57.§. (4)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(4) A gyűlést a polgármester vezeti, melyre meg kell hívni a képviselőket és a 
körjegyzőt. A gyűlésről emlékeztető készül, amelynek elkészítéséről a körjegyző 
gondoskodik. 

25.§. 

 A rendelet 59.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

(3) Az SZMSZ függelékei: 
a) 1. függelék: A települési képviselők névsora  
b) 2. függelék: Az önkormányzat címerének leírása és heraldikai értelmezése 
c) 3 függelék az állandó bizottság összetétele 
d) 4. függelék A polgármesteri hivatal kiadmányozási rendje  
e) 5. függelék: A képviselő-testület és szervei által használt bélyegzők 
lenyomata  
f) 6. függelék: Szakfeladatrend (2012. január 1-től hatályos) 
 

26.§. 
 

(1) Ez a rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba 
(2) Hatályát veszti a Képviselő-testület  szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 6/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelet 52.§-a és 53.§-a. 
 
Nyírgelse, 2012. január 30. 
 
Görög László                                                           Dr. Lakatos Péter 
polgármester                                                             jegyző 
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1. függelék Nyírgelse Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatához 

A települési képviselők névsora 

1. Görög László Zsolt polgármester 

2. Pintye Magdolna Mária képviselő 

3. Kapási József képviselő    

4. Molnárné Goda Gabriella Klára alpolgármester  

5. Pócsi Józsefné képviselő 

6. Gyurkovics Anna képvisel                         

7. Kulin Béla Mihály képviselő   
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2. függelék Nyírgelse Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatához 

Az önkormányzat címerének leírása és heraldikai értelmezése 

Az önkormányzat címerét készítette Barna Gábor grafikus és Dr. Szegfű László 
László főiskolai tanár. 

A település címere álló, csücskös talpú, aranyrámás, négyelt pajzs. Bal felső 
vörös mezejében három-három egymáson keresztben fekvő arany búzakalász 
felett ezüst kereszt lebeg. Jobb felső kék mezejében álló helyzetben ezüst 
csoroszlya és ekevas látható. A bal alsó kék mezőben felajzott arany reflexíjon 
arany nyílvessző látható. A jobb alsó vörös mezőbe jobbról három ezüst 
sárkányfog (ék) nyúlik be. A címer csonka, sisakot, koronát, foszlányokat nem 
tartalmaz. 
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3. függelék Nyírgelse Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatához 

Az állandó bizottság összetétele 

 

A Bizottság neve: Képviselői Összeférhetetlenséget, illetve az Önkormányzati 
Képviselők és a Polgármester Vagyonnyilatkozatát Ellenőrző Bizottság 

Elnöke:  Pintye Magdolna Mária képviselő 

Tagjai: Pócsi Józsefné képviselő 

           Kapási József képviselő 
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4. függelék Nyírgelse Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatához A polgármesteri hivatal kiadmányozási rendje 

1./ Az önkormányzati hatósági ügyekben a kiadmányozási jog a polgármestert, 
tartós távolléte esetén az alpolgármestert illeti meg. 

2./ A polgármester hatáskörébe átruházott hatósági ügyekben a kiadmányozás 
joga a polgármesteré, kivéve amikor annak jogát a körjegyzőre átruházza. 

3./ A jegyző hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben a 
kiadmányozás joga a körjegyzőé, kivéve amikor annak jogát a helyettesítésére 
megbízott személyre ruházza át. 

4./ A körjegyző a kiadmányozás jogát nem ruházhatja át olyan esetekben, 
amikor az érdemi döntés jogokat vagy kötelezettségeket állapít meg. 
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5. függelék Nyírgelse Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatához 

A képviselő-testület és szervei által használt bélyegzők lenyomata  
 

1./ Képviselő-testület 

 

 

2./ Polgármester 

 

 

 

3./ Körjegyzőség 

 

 

4. / Képviselői Összeférhetetlenséget, illetve az Önkormányzati Képviselők és a 
Polgármester Vagyonnyilatkozatát Ellenőrző Bizottság 
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6. számú függelék Nyírgelse Község Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatához 

 

Alaptevékenysége (2012. január 1-től hatályos): 

1./ Alaptevékenység besorolása államháztartási szakágazat szerint: 841105 

2./ Alaptevékenység besorolása szakfeladatrend szerint:  841126 

     Megnevezése: Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások 
Igazgatási Tevékenysége 

Szakfeladat száma Megnevezése 

010000 

020000 

4120000 

421100 

431100 

432900 

522110 

562912 

562913 

680002 

750000 

813000 

841114 

841115 

841117 

 

841118 

Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó 
szolgáltatások 

Erdőgazdálkodás 

Lakó –és nem lakó épület építése 

Út, autópálya építés 

Bontás 

Egyéb épületgépészeti szerelés 

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

Óvodai intézményi közétkeztetés 

Iskolai intézményi közétkeztetés 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

Állat-egészségügyi ellátás 

Zöldterület kezelés 

Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

Önkormányzatok és többcélú Kistérségi Társulások igazgatási 
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841126 

841133 

841173 

841191 

841192 

841401 

841402 

841901 

 

841906 

841908 

842531 

862101 

862102 

862231 

862301 

869041 

869042 

882000 

882111 

882112 

882113 

882114 

882115 

882116 

 

882117 

tevékenysége 

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

Statisztikai tevékenység 

Nemzeti ünnepeink programjai 

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

Közvilágítás 

Város,-községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

Finanszírozási műveletek elszámolása 

Tartalék 

A polgári védelem ágazati feladatai 

Háziorvosi alapellátás 

Háziorvosi ügyeleti ellátás 

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

Fogorvosi alapellátás 

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

Ifjúság-egészségügyi gondozás 

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 

Rendszeres szociális segély 

Időskorúak járadéka 

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

Ápolási díj alanyi jogon 

Ápolási díj méltányossági alapon 

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
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882118 

882119 

882121 

882122 

882123 

882124 

882125 

882129 

882202 

882203 

889921 

889924 

889935 

889942 

889951 

890216 

 

890302 

890422 

890431 

890441 

890442 

890443 

890509 

931102 

931201 

931301 

Óvodáztatási támogatás 

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

Átmeneti segély 

Temetési segély 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

Közgyógyellátás 

Köztemetés 

Szociális étkeztetés  

Családsegítés 

Otthonteremtési támogatás 

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

Átmeneti járadék 

Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 
támogatásuk 

Civil szervezetek program-és egyéb támogatása 

Adománygyűjtés és közvetítés 

Szociális foglalkozás munka-rehabilitáció keretében 

Rövid tartamú közfoglalkoztatás 

Bérpótló juttatásra jogosultak huzamosabb idejű közfoglalkoztatása 

Egyéb közfoglalkoztatás 

Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

Versenysport –tevékenység és támogatása 

Szabadidősport-(rekreációs sport) tevékenység és támogatása 

Köztemető fenntartása és működtetése 
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930302 

841112 

 

Önkormányzati jogalkotás 

 

 

Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett. 

2./ Napirend: A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda és a Szent György 
Idősek Otthona alapító okiratának módosítása 

Dr. Lakatos Péter jegyző: A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda alapító 
okiratának módosítására azért van szükség, mert az óvodai illetve iskolai  
étkeztetés szakfeladatok az Önkormányzat szakfeladatrendjébe kerültek át, az 
adószám, kérése miatt. Fontos módosítás még az is, hogy eddig a pénzügyi és 
gazdasági feladatokat a Polgármesteri Hivatal látta el, de mivel megszűnik a 
Polgármesteri Hivatal, ezért ezeket a feladatokat ezentúl az Önkormányzat fogja 
ellátni. Ez az új alapító okirat február 01-vel lép hatályba.  

A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2012.(I.30.) 

HATÁROZATA 

a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának 
módosításáról 

 

A Képviselő-testület 

1. A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda  alapító okiratának 
módosítását 2012. február 1-i hatállyal az 1.sz. melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
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2. A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát 2012. február 1- hatállyal a 2. sz. melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 

3. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 82/2010. (XII.29.) 
határozattal elfogadott alapító okiratot hatályon kívül helyezi. 

 

Nyírgelse, 2012. január 30. 

 

Görög László Zsolt                                                            Dr. Lakatos Péter 

polgármester                                                                                 jegyző 
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1.sz. melléklet a 8/2012. (I.30.) határozathoz 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

A KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ALAPÍTÓ 
OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő – testülete, mint alapító (fenntartó) 
a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda 82/2010. (XII.29.) számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. Törvény 8.§. (1) bekezdésének b.) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,   a többször módosított, a  közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX 3.§.(2) 
bekezdése; 22.§.(3) bekezdése; 23.§. (2) bekezdése; és a 86.§. (1) bekezdése 
alapján; a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (1) és (5) bekezdése és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormány rendelet 5.§-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az 
alábbiak szerint módosítja: 

  I.   Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

4./  Az intézmény alapításának dátuma: 1992. 11. 17. 

      Létrehozásáról rendelkező határozatok:  

     kelte:                                                    azonosító adatai: 

- 1992. 11. 17.                              59/1992.(XI.17.) KT. számú határozat 

- 1998. 02. 13.                               5/1998. (II.13.) KT. számú határozat 

- 2004. 04. 05.                             11/2004. (IV.05.) KT. számú határozat 

- 2009. 01. 28.                              4/2009. (I.28.) KT. számú határozat 

- 2009. 05. 28.                            33/2009. (V.28.) KT számú határozat 

-2010. 12. 29.                             82/2010. (XII.29.) számú határozat 

 

II. Az alapító okirat 7. pontját hatályon kívül helyezi. 

III. Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő szöveg lép:  

   8./ Alaptevékenysége 2012. január 01-től: 
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Szakfeladat 
száma 

 Szakfeladat megnevezése 

 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

 

 

852011 

 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, okt.1-
4. évfolyam 

 

852012 Sajátos nevelési igényű  általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nev.okt. 1-4 évfolyam 

sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, 
tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzd; 

 

852021 Ált. isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-
8.évf. 

 

852022  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nev.okt.5-8.évf. 

sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, 
tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
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viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzd; 

 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

 

889101 Bölcsődei ellátás 

 

  

910123 Könyvtári szolgáltatások 

 

931204 Iskola, diáksport-tevékenység és támogatása 

 

 

IV. Az alapító okirat 18. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

18/. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan működő, az előirányzatok 
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv 

-  az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Nyírgelse Község Önkormányzata 
(4362 Nyírgelse, Kossuth u. 2.) látja el 

- a Nyírgelse Község Önkormányzata (4362 Nyírgelse, Kossuth u. 2.)  és az 
Intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön 
megállapodás szabályozza 

Az intézményvezető részjogköre gyakorlásakor az intézmény gazdálkodását 
illetően előzetesen egyeztet a fenntartó önkormányzat polgármesterével 
(távollétében a körjegyzővel), kötelezettséget csak a polgármester (távollétében 
a körjegyző) előzetes ellenjegyzésével vállalhat. 
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Nyírgelse, 2012. január 30. 

ZÁRADÉK 

A módosító okiratot Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 
2012. január 30. napján tartott ülésén a 8/2012. (I.30.) határozattal fogadta el.  

 

 

Görög László Zsolt                                                                      Dr. Lakatos Péter 

polgármester                                                                                             jegyző 
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2.sz. melléklet a  8/2012.(I.30.)  számú határozathoz 

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ÉS ÓVODA 

ALAPÍTÓ OKIRAT  

(Egységes szerkezetben a 8/2012.(I.30.) számú határozattal elfogadott 
módosító okirattal) 

Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő – testülete, mint alapító (fenntartó) 
a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda 82/2010. (XII.29.) számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. Törvény 8.§. (1) bekezdésének b.) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,   a többször módosított, a  közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX 3.§.(2) 
bekezdése; 22.§.(3) bekezdése; 23.§. (2) bekezdése; és a 86.§. (1) bekezdése 
alapján; a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (1) és (5) bekezdése és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormány rendelet 5.§-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az 
alábbi (egységes szerkezetbe foglalt ) alapító okiratot adja ki: 

1./ A költségvetési szerv (intézmény) neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és 
Óvoda 

2./ Az intézmény székhelye: 4362 – Nyírgelse, Petőfi tér 4. 

3/. Az intézmény telephelyei: Kölcsey Ferenc Általános Iskola 

     4362 – Nyírgelse, Petőfi tér 4.    

Óvoda 

     4362 – Nyírgelse, Iskola u. 16. 

4./  Az intézmény alapításának dátuma: 1992. 11. 17. 

      Létrehozásáról rendelkező határozatok:  

     kelte:                                                    azonosító adatai: 

- 1992. 11. 17.                              59/1992.(XI.17.) KT. számú határozat 

- 1998. 02. 13.                               5/1998. (II.13.) KT. számú határozat 

- 2004. 04. 05.                             11/2004. (IV.05.) KT. számú határozat 
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- 2009. 01. 28.                              4/2009. (I.28.) KT. számú határozat 

- 2009. 05. 28.                            33/2009. (V.28.) KT számú határozat 

-2010. 12. 29.                             82/2010. (XII.29.) számú határozat 

 

5./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvényben meghatározott közoktatási feladat (óvodai nevelés, 
iskolai nevelés és oktatás), továbbá az ezekkel összefüggő szolgáltató és 
igazgatási tevékenység. 
 

6./ Alaptevékenységének besorolása államháztartási szakágazat szerint: 

 852010    Alapfokú oktatás 

7./ Hatályon kívül helyezve 

8./ Alaptevékenysége 2012. január 01-től: 

Szakfeladat 
száma 

 Szakfeladat megnevezése 

 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, okt.1-
4. évfolyam 

 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nev.okt. 1-4 évfolyam 

sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, 
tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
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fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzd; 

 

852021 Ált. isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-
8.évf. 

 

852022  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nev.okt.5-8.évf. 

sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, 
tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzd; 

 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

 

889101 Bölcsődei ellátás 

 

910123 Könyvtári szolgáltatások 

 

931204 Iskola, diáksport-tevékenység és támogatása 

 

 

9./ Kiegészítő tevékenysége 2009. december 31-ig :  

 921716  Egyéb művészeti tevékenység 
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10./ Kiegészítő tevékenysége 2010. január 01-től:  Nincs 

11./ Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a 
szerv kiadásaiban:  Nincs 

12./ Működési köre: Nyírgelse Község közigazgatási területe 

13./ Az alapító, fenntartó, irányító, felügyeleti szerv neve, székhelye:  

Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4362 Nyírgelse, Kossuth 
u. 2. 

14. / Az intézmény szakmai felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális 
Minisztérium                                                                                            

15/. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 

 16./ A feladatellátást szolgáló vagyon:  

a.) Az intézmény használatában levő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
vagyon az alábbiak szerint: 

- a Nyírgelse , belterület, 331 hrsz-ú, Nyírgelse, Petőfi tér 4. szám alatti 
ingatlan 

- a Nyírgelse, belterület, 351 hrsz-ú, Nyírgelse, Iskola u. 16. szám alatti 
ingatlan 

- a Nyírgelse, belterület, 15 hrsz-ú, Nyírgelse, Iskola u. 17. szám alatti 
ingatlan 

      b) leltár szerinti ingó vagyon: érték szerinti és mennyiségi nyilvántartások 
alapján 

 17./ A vagyon feletti rendelkezés joga Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képviselő – testületéé. 

18/. Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan működő, az előirányzatok 
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv 

-  az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Nyírgelse Község Önkormányzata 
(4362 Nyírgelse, Kossuth u. 2.) látja el 
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- a Nyírgelse Község Önkormányzata és az Intézmény közötti munkamegosztás 
és felelősségvállalás rendjét külön megállapodás szabályozza 

Az intézményvezető részjogköre gyakorlásakor az intézmény gazdálkodását 
illetően előzetesen egyeztet a fenntartó önkormányzat polgármesterével 
(távollétében a körjegyzővel), kötelezettséget csak a polgármester (távollétében 
a körjegyző) előzetes ellenjegyzésével vállalhat. 

19/. Intézmény típusa: Többcélú intézmény  

                             (alapfokú általános iskola és intézményegysége az óvoda)
  

20./ Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Nincs 

21/. Évfolyamok száma:    osztott 8 osztály, 2 óvodai csoport 

22/. Maximális gyermek, tanuló létszám:  

óvoda: 50 fő 

iskola: 200 fő 

23/. Intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A magasabb vezető állású 
vezetői álláshely betöltése nyilvános intézményvezetői pályázat útján történik. 
Az intézményvezetőt a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ internetes oldalán, az Oktatási Minisztérium hivatalos 
lapjában, továbbá a helyben szokásos módon meghirdetett nyilvános pályázat 
elbírálásával a Képviselő-testület nevezi ki 5 éves időtartamra.  

24./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 
megjelölése: 

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 

foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.  

 

25/. Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény kinevezett vezetője 

26/. Az intézményt határozatlan időre hozza létre az alapító, melynek 
működéséhez az éves költségvetésben a költségvetésről szóló törvényben és 
egyéb jogszabályban meghatározott normatív támogatást biztosítja. 
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27/. Az alapító okirat 2012. február 1-én lép hatályba. 

28/. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 
intézményalapításra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat 
kell figyelembe venni. 

29/. Ezen alapító okirat hatálybalépésével egyidejűleg a Képviselő-testület a 
88/2010. (XII.29.) számú határozattal elfogadott alapító okiratot hatályon 
kívül helyezi. 

Nyírgelse, 2012. január 30. 

 

 

Görög László Zsolt         Dr. Lakatos Péter 

      polgármester                 jegyző 

 

Záradék 

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Nyírgelse Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete  a 2012. január 30. napján tartott ülésén a 
8/2012. (I.30.) számú határozattal fogadta el. Az alapító okirat 2012.január 1. 
napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Képviselő testület hatályon kívül 
helyezi a 88/2010. (XII..29.)sz. határozattal elfogadott alapító okiratot. 

 

 

 

Görög László Zsolt                                                                  Dr. Lakatos Péter 

polgármester                                                                                     jegyző 

 

Dr. Lakatos Péter jegyző: A Szent György Idősek Otthona alapító okiratának a 
módosítására azért van szükség, mert a szociális étkeztetés szakfeladat innen 
kivételre került, s az is az Önkormányzat szakfeladatrendjébe került felvételre. 
Itt is a pénzügyi és gazdasági feladatokat ezentúl a Polgármesteri Hivatal helyett 
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az Önkormányzat fogja ellátni. Ez az új alapító okirat is február 01-vel lép 
hatályba. 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2012.(I.30.) 

HATÁROZATA 

a Szent György Idősek Otthona alapító okiratának módosításáról 

 

A Képviselő-testület 

4. A Szent György Idősek Otthona alapító okiratának módosítását 
2012. február 1-i hatállyal az 1.sz. melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 

5. A Szent György Idősek Otthona egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát 2012. február 1- hatállyal a 2. sz. melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 

6. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 42/2011. (VII.26.) 
határozattal elfogadott alapító okiratot hatályon kívül helyezi. 

 

Nyírgelse, 2012. január 30. 

 

 

Görög László Zsolt                                                            Dr. Lakatos Péter 

polgármester                                                                                 jegyző 
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1.sz. melléklet a  9/2012. (I.30..) határozathoz 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

A SZENT GYÖRGY IDŐSEK OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő – testülete, mint alapító (fenntartó) 
a Szent György Idősek Otthona 42/2011. (VII.26.) számú határozattal elfogadott 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8.§. (1) 
bekezdésének b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 5.§-a 
szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően - figyelembe véve a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltakat  
- az alábbiak szerint módosítja: 

I. Az alapító okirat 11. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

11./ Az intézmény tevékenységeinek szakágazati száma: 

Szakfeladat 
száma 

Szakfeladat megnevezése 

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 

873013 Demens betegek bentlakásos ellátása 

881011 Idősek nappali ellátása 

  

 II.   Az alapító okirat 17. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

17/. Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása: Önállóan működő, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel 
rendelkező költségvetési szerv 

-  az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Nyírgelse Község Önkormányzata 
(4362 Nyírgelse, Kossuth u. 2.) látja el 
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- Nyírgelse Község Önkormányzata (4362 Nyírgelse, Kossuth u. 2.) és az 
Intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön 
megállapodás szabályozza 

Az intézményvezető részjogköre gyakorlásakor az intézmény gazdálkodását 
illetően előzetesen egyeztet a fenntartó önkormányzat polgármesterével 
(távollétében a körjegyzővel), kötelezettséget csak a polgármester (távollétében 
a körjegyző) előzetes ellenjegyzésével vállalhat. 

Nyírgelse, 2012. január 30. 

ZÁRADÉK 

A módosító okiratot Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 
2012. január 30. napján tartott ülésén a …/2012. (I.30.) határozattal fogadta el.  

 

 

 

Görög László Zsolt                                                    Dr. Lakatos Péter 

polgármester                jegyző 
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2.sz. melléklet a   9/2012.(I.30.)  számú határozathoz 

 

SZENT GYÖRGY IDŐSEK OTTHONA 

ALAPÍTÓ OKIRAT  

(Egységes szerkezetben a 9/2012.(I.30.) számú határozattal elfogadott 
módosító okirattal) 

Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő – testülete, mint alapító (fenntartó) 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8.§. (1) bekezdésének b.) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 5.§-a szerinti 
tartalmi követelményeknek megfelelően - figyelembe véve a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltakat  
- az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt ) alapító okiratot adja ki: 

1./ A költségvetési szerv (intézmény) neve: Szent György Idősek Otthona 

2./ Az intézmény székhelye: 4362  Nyírgelse, Iskola u. 24. (hrsz: 342) 

3./  Az intézmény alapításának éve: 2011 

      Létrehozásáról rendelkező határozatok:  

     kelte:                                                    azonosító adatai: 

2011. július 26.                                          42/2011.(VII.26.) 

2012. január 30.                                          9/2012.(I.30.) 

4./ Az intézmény alapítójának és fenntartójának neve: Nyírgelse Község 
Önkormányzata 

5. Az intézmény alapítójának székhelye: 4362 Nyírgelse, Kossuth u. 2. 

6./ Az alapítás módja: kiválással létrejött intézmény 

7./ Az intézmény jogelődjének neve: Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú 
Kistérségi Társulás Szociális és Pedagógiai Szolgáltató Központ 

8./ Az intézmény jogelődjének címe: 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 3. 
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9./ Jogszabályban meghatározott közfeladata: a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott szociális 
alapszolgáltatás körében idősek nappali ellátásának biztosítása. A szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
meghatározott szakosított ellátási formák körében időskorúak tartós bentlakásos 
ellátásának biztosítása. 
 

10./ Az intézmény alaptevékenysége államháztartási szakágazat szerint: 

873000  IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSA  

881000 IDŐSEK, FOGYATÉKOSOK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA 
BENTLAKÁS NÉLKÜL  

11./ Az intézmény tevékenységeinek szakágazati száma: 

Szakfeladat 
száma 

Szakfeladat megnevezése 

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 

873013 Demens betegek bentlakásos ellátása 

881011 Idősek nappali ellátása 

 

12./ Működési köre, illetékessége: Idősek nappali ellátása körében Nyírgelse 
Község közigazgatási területe, Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 
körében Magyarország egész területe 

13./ Az irányító, felügyeleti szerv neve, székhelye:  

Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4362 Nyírgelse, Kossuth 
u. 2. 

14/. Az intézmény jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező 
költségvetési szerv 

15./ A feladatellátást szolgáló vagyon:  

a.) Az intézmény használatában levő önkormányzati tulajdonban levő 
Nyírgelse, belterület, 342 hrsz-ú, Nyírgelse, Iskola u. 24. szám alatti 
ingatlan 
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      b) leltár szerinti ingó vagyon: érték szerinti és mennyiségi nyilvántartások 
alapján 

 16./ A vagyon feletti rendelkezés joga Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képviselő – testületéé. 

17/. Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása: Önállóan működő, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel 
rendelkező költségvetési szerv 

-  az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Nyírgelse Község Önkormányzata 
(4362 Nyírgelse, Kossuth u. 2.) látja el 

- Nyírgelse Község Önkormányzata (4362 Nyírgelse, Kossuth u. 2.) és az 
Intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön 
megállapodás szabályozza 

Az intézményvezető részjogköre gyakorlásakor az intézmény gazdálkodását 
illetően előzetesen egyeztet a fenntartó önkormányzat polgármesterével 
(távollétében a körjegyzővel), kötelezettséget csak a polgármester (távollétében 
a körjegyző) előzetes ellenjegyzésével vállalhat. 

18/. Az Intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A magasabb vezető állású 
vezetői álláshely betöltése nyilvános intézményvezetői pályázat útján történik. 
Az intézményvezetőt a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ internetes oldalán, illetve  a szociál- és családpolitikáért, 
valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium hivatalos lapjában, továbbá a helyben szokásos módon 
meghirdetett nyilvános pályázat elbírálásával a Képviselő-testület nevezi ki 5 
éves időtartamra. 

19./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) 
megjelölése: 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény  
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
 

20/. Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény kinevezett vezetője 
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21/. Az intézményt határozatlan időre hozza létre az alapító, melynek 
működéséhez az éves költségvetésben a költségvetésről szóló törvényben és 
egyéb jogszabályban meghatározott normatív támogatást biztosítja. 

22/. Az alapító okirat 2012. február 1. napon lép hatályba. 

23/. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 
intézményalapításra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat 
kell figyelembe venni. 

24/. Ezen alapító okirat hatálybalépésével egyidejűleg a Képviselő-testület a 
42/2011. (VII.26.) számú határozattal elfogadott alapító okiratot hatályon 
kívül helyezi. 

Nyírgelse, 2012. január 30. 

 

 

Görög László Zsolt         Dr. Lakatos Péter 

      polgármester                          jegyző 

 

Záradék 

A Szent György Idősek Otthona alapító okiratát Nyírgelse Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete  a 2012. január 30. napján tartott ülésén a 
9/2012.(I.30.) határozattal fogadta el. Az alapító okirat 2012. február 1.napján 
lép hatályba. 

 

 

 

Görög László Zsolt                                                                    Dr. Lakatos Péter 

polgármester                                                                                        jegyző 
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Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett. 

3./ Napirend: Orbán József és neje első lakáshoz jutók támogatásának 
megtárgyalása 

Görög László polgármester: A Képviselő- testület határozatának megfelelően 
felszólítottuk Orbán Józsefet és a nejét a hiánypótlásra, hogy van e a nevükön 
lakás, vagy ingatlan, ők lenyilatkozták bűntető jogi felelősségük tudatában, hogy 
nincs.  

Kulin Béla képviselő: Orbán Józsefnek meghalt az édesapja, a lakásból 
biztosan örökölt valamilyen hányadot.  

Görög László polgármester: Ez már lehet kizáró ok.  

Pintye Magdolna képviselő: Azt le lehet ellenőrizni, hogy a hagyaték kapcsán 
került e a tulajdonába, valamennyi rész, de, ha büntetőjogi felelőssége tudatába 
kinyilatkozták, hogy nincs, akkor nem tudunk mit tenni. 

Pócsi Józsefné képviselő: Ennek utána kell nézni, akinek van lakástulajdona, 
annak nem jár a támogatás.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ha van egy helyrajzi szám akkor a Takarnet 
rendszerből is le tudjuk kérni az adatokat.  

Görög László polgármester: Akkor halasszuk el a döntést, s nézzük meg a 
rendszerbe, hogy van e tulajdonrésze.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Hozzunk olyan döntést, ha van 
tulajdonrésze akkor elutasítjuk, ha nincs, akkor pedig milyen összegű 
támogatásban részesítjük őket.  

Pintye Magdolna képviselő: Ezzel én is egyetértek. 

Görög László polgármester: Véleményem szerint nézzünk utána, hogy van e a 
nevén valamilyen tulajdoni hányad a lakásból, s a döntést hozzuk meg a 
következő testületi ülésen.  

Pócsi Józsefné képviselő: A feleségének is lehet tulajdonrésze. 

Pintye Magdolna képviselő: Nekem az a véleményem, hogy szavazzuk meg, 
de azzal a feltétellel, hogy tudomásunk van róla örökölt, ha ez bebizonyosodik, 
akkor vissza kell fizetnie a támogatást.  
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Görög László polgármester: Én azt mondom, hogy függesszük fel a kérelmet 
addig, amíg be nem bizonyosodik, hogy a hagyatékból nincs neki tulajdonrésze.  

Pintye Magdolna képviselő: Ezzel ügyhosszabbítás történi, s nem kell nekik 
még egyszer beadni a kérelmet. 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ez így van. 

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

A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:   

    Nyírgelse Község Önkormányzat 

    Képviselő- testületének 

    10/2012.(I.30.) h a t á r o z a t a  

Orbán József és neje első lakáshoz jutók támogatási 
kérelme ügyében 

A Képviselő- testület 

1./ Orbán József és neje 4362 Nyírgelse Kossuth u. 40. 
szám alatti lakosok első lakáshoz jutók támogatása 
ügyében utasítja a szociális ügyintézőt, hogy hivatalos 
úton, a Takarnet rendszerből lekérdezni szíveskedjen, 
hogy fent nevezettek rendelkeznek e valamilyen 
lakástulajdonnal, vagy lakástulajdon résszel.   

2./ kéri a polgármestert, hogy a következő testületi 
ülésen erről beszámolni szíveskedjen. 

 

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

k.m.f. 
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Görög László      Dr. Lakatos Péter 

polgármester       jegyző 

 

           Kulin Béla     Molnárné Goda Gabriella 

jegyzőkönyv hitelesítő       jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

    

 

 


