NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLET

2014. május 23-án megtartott
rendkívüli testületi ülésének

a.) jegyzőkönyve
b.) határozata
c.) előterjesztése
d.) tárgysorozata

TÁRGYSOROZATA

1./ Nyírgelsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola intézményvezetői pályázat
megtárgyalása
Előadó: Görög László polgármester (írásbeli előterjesztés)

2./ Egyebek

Nyírgelse, 2014. május 23.

Görög László
polgármester
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Jegyzőkönyv

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2014. május
23-án 730 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella
alpolgármester, Gyurkovics Anna, Pócsi Józsefné, Pintye Magdolna, Kulin Béla
Mihály képviselők.
Igazoltan maradt távol: Kapási József képviselő
Tanácskozási joggal vett részt: Goda Ferencné jegyzői megbízott

Görög László polgármester köszöntötte a képviselő – testület tagjait.
Megállapította, hogy a képviselő – testület határozatképes mivel 7 testületi
tagból 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Pócsi Józsefné és Gyurkovics Anna képviselőket
javasolja.
A képviselő – testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megválasztotta Pócsi
Józsefné és Gyurkovics Anna képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Görög László polgármester javaslatot tett a napirendi pont elfogadására.
A képviselő – testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi pont
megtárgyalását:
1.)Nyírgelsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola intézményvezetői pályázat
megtárgyalása
Előadó: Görög László polgármester (írásbeli előterjesztés)

2./ Egyebek
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1. napirendi pont
Nyírgelsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola intézményvezetői pályázat
megtárgyalása

Görög László polgármester véleményezésre bocsátotta a pályázatot. Elmondta,
hogy Nagy László jegyző meghívta a pályázót, Bálint Editet, de elfoglaltságára
hivatkozva nem tudott megjelenni a testületi ülésen.
Molnárné Goda Gabriella képviselő elmondta, hogy jó lett volna ha eljön,
mert az első benyomás az sokat számít. Megkérdezte, hogy más pályázó nem is
volt?
Görög László polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek véleménye a
pályázatról?
Pócsi Józsefné képviselő elmondta, hogy első benyomásra nem lehet véleményt
mondani senkiről. Véleménye szerint nem biztos, hogy a szívén fogja viselni a
Nyírgelsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola sorsát, mert neki csupán ez egy
munkahely. Azt is elmondta, hogy egy nyírgelsei lakosnak kellett volna beadni a
pályázatot, akinek fontos az iskola jövője.
Goda Ferencné jegyzői megbízott megkérdezte, hogy miért nem adták be,
hiszen ő úgy tudja, hogy több embernek is megvan a végzettsége.
Pintye Magdolna képviselő elmondta, hogy van olyan ember, akinek megvan a
szakvizsgája, de nincs meg a közoktatás vezetői vizsgája.
Görög László polgármester megkérte a képviselő – testületet, hogy
véleményezzék a pályázatot.
A képviselő- testület 4 igen és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta.

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének

3

22/2014.(V.23.) határozata

a Nyírgelsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola intézményvezetői beosztására
érkezett pályázatról

A Képviselő - testület

1.) Megismerte és megtárgyalta a Nyírbátori Tankerület által lebonyolított, a
Nyírgelsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola intézményvezetői (magasabb
vezetői) beosztására érkezett pályázatot.

2.) Támogatja Bálint Edit (4032 Debrecen, Vezér utca 35. IV/45. szám) alatti
lakos intézményvezetői kinevezését.

3.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy e véleményről a Nyírbátori
Tankerületet tájékoztassa.

Határidő: 2014. május 23.
Felelős: polgármester

2. napirendi pont
Egyebek
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Görög László polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2013-ban
támogatással erdőt telepített. Az erdőfelügyelet ellenőrizte a munkálatokat, és
nem találták sikeresnek a telepítést. Kérte a képviselő – testület tagjait, hogy az
önkormányzat költségvetési tartaléka terhére szavazzanak meg 500.000 Ft-ot a
munkálatok elvégzéséhez. 2,7 hektárról van szó, melyet újra kell telepíteni és
ápolni.
Pócsi Józsefné képviselő elmondta, hogy ő nem hajlandó addig semmilyen
pénzt megszavazni, amíg nincs a pedagógusok túlórája kifizetve.
Kulin Béla Mihály képviselő elhagyta az üléstermet 7:44 –kor.
Görög László polgármester elmondta, hogy teljesen újra kellett ültetni az
egész területet.
Molnárné Goda Gabriella képviselő megkérdezte, hogy van – e erre
támogatás?
Goda Ferencné jegyzői megbízott elmondta, hogy erre folyamatosan 5 évig
van támogatás. A költségvetésbe csak 390.000 Ft lett betervezve a művelési
munkálatokra.
Görög László polgármester megkérte a képviselő – testületet, hogy
szavazzanak az erdőtelepítési támogatás összegéről.
A képviselő – testület 3 igen és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
23/2014.(V.23.) határozata

az erdőtelepítés támogatása az önkormányzat költségvetési tartaléka terhére

A Képviselő-testület:
1.) A 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendeletben (költségvetési rendelet)
elfogadott 390.000 Ft erdőtelepítésre megszavazott összeget 500.000. Ft-tal az
önkormányzat költségvetési tartaléka terhére meg kívánja emelni.
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2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban biztosított összeget, az
önkormányzat tulajdonát képező Nyírgelse külterületi 043. hrsz-ú ingatlan akác
erdővel történő újratelepítésére fordítsa.
Határidő: 2014. május 30.
Felelős: polgármester
Pintye Magdolna képviselő 746-kor elhagyta az üléstermet.
Pintye Magdolna képviselő 748-kor visszatért az ülésterembe.
Görög László polgármester elmondta a képviselő – testületnek, hogy egy
lejárató kampány indult az önkormányzat és az önkormányzat dolgozói ellen.
Az ügyben megtették a kellő intézkedést.
Molnárné Goda Gabriella képviselő javasolta, hogy az óvoda vezetői állást is
meg kellene már pályáztatni.
Görög László polgármester elmondta, hogy meg fogják beszélni Nagy László
jegyzővel.

Görög László polgármester kérte a képviselő – testület tagjait, hogy a
20/2014.(IV.22.) határozatot az orvosi rendelő akadálymentesítéséről az
alábbiak szerint módosítsák:
„Az önkormányzat tulajdonát képező Nyírgelse Kossuth u.51. szám alatt
található orvosi rendelő akadálymentesítését, az épület külső
nyílászáróinak kazánjának cseréjét, fűtésrendszerének felülvizsgálatát, és
parkolójának kialakítását kívánja elvégezni az orvosi rendelő felújítására
benyújtott, de támogatásban nem részesült pályázat 6.000.000. Ft
önerejéből.”
Kérte ezt azért, mivel a korábbi határozatból kimaradt az orvosi rendelő
kazánjának cseréje és a fűtésrendszer felülvizsgálatára vonatkozó felhatalmazás.
Mivel hozzászólás nem volt, így a képviselő – testület 5 igen egyhangú
szavazattal az előterjesztést változatlanul hagyva az alábbi döntést hozta:
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Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő – testületének
24/2014.(V.23.) határozata

a 20/2014.(IV.22.) határozat módosításáról

A Képviselő-testület:
1.) Az orvosi rendelő akadálymentesítésének kiépítéséről szóló
20/2014.(IV.22.) határozata 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„Az önkormányzat tulajdonát képező Nyírgelse Kossuth u.51. szám alatt
található orvosi rendelő akadálymentesítését, az épület külső
nyílászáróinak kazánjának cseréjét, fűtésrendszerének felülvizsgálatát, és
parkolójának kialakítását kívánja elvégezni az orvosi rendelő felújítására
benyújtott, de támogatásban nem részesült pályázat 6.000.000. Ft
önerejéből.”

2.) Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés lebonyolítására.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: polgármester

Görög László polgármester megköszönte a részvételét mindenkinek, és 815kor bezárta a testületi ülést.
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k.m.f.

Görög László
polgármester

Goda Ferencné
jegyzői megbízott

Pócsi Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő

Gyurkovics Anna
jegyzőkönyv hitelesítő
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