
 

 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 
 
2013.március 12.-én megtartott 
Képviselő-testületi ülésének 
 
 

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

 
 
 

 
T Á R G Y S O R O Z A T A  

 
 
Napirend előtt: Tájékoztató a legutóbbi ülés óta eltelt időszak eseményeiről, 
beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
1./A Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógusai túlórájával kapcsolatos ügy 
megtárgyalása. 
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) 
 
2./ Az Önkormányzat 2013.évi költségvetési rendeletének megtárgyalása. 
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) 
 
3./A Jobbik Magyarországért Mozgalom Nyírgelsei Alapszervezetének kérelme. 
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) 
 
4./ Az Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének 
meghatározása. 
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) 
 
 
5./Egyebek. 
 
Nyírgelse, 2013. március 12. 
 
 
        Görög László 
        Polgármester 



 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. március 
12.-én megtartott testületi üléséről. 
 
 
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella 
alpolgármester, Pintye Magdolna,, Gyurkovics Anna, Kulin Béla, Pócsi 
Józsefné, Kapási József képviselők, Nagy László  jegyző. 
 
Németh Ferenc oktatási szakértő. 
 
Kónya Lászlóné, Dankóné Lucsánszki Erika, Körtvélyesi Csilla, Mészáros Nóra, 
Mocsárné Bodnár Ágnes pedagógusok. 
 
Az M&H Food. Hungary Kft. képviseletében: Bittmann Mária 
 
Görög László polgármester köszöntötte a megjelenteket, s az ülést 1400 – kor 
megnyitotta. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős 
képviselő-testületből 7 fő jelen van.  
 
Görög László polgármester javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására. 
 
A képviselő – testület 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta a következő 
napirendi pontokat: 
 
Napirend előtt: Tájékoztató a legutóbbi óta eltelt időszak eseményeiről, 
beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
1./A Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógusai túlórájával kapcsolatos ügy 
megtárgyalása. 
 
2./ Az Önkormányzat 2013.évi költségvetési rendeletének megtárgyalása. 
 
3./A Jobbik Magyarországért Mozgalom Nyírgelsei Alapszervezetének kérelme. 
 
4./ Az Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének 
meghatározása. 
 
5./Egyebek. 



 

 

 
 
Pintye Magdolna képviselő javasolta, hogy az első lakáshoz jutók 
támogatásának ügyét az ülés végen az egyebek között tárgyalják illetve javasolta 
ugyanitt tárgyalni, az óvodavezetői pályázat kiírását. A javaslatot a képviselő-
testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
1 Napirend: A Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógusai túlórájával 
kapcsolatos ügy megtárgyalása. 
 
Görög László polgármester felkérte  Németh Ferenc oktatási szakértőt, hogy 
ismertesse az általa alkotott szakértői véleményt, és válaszoljon a felmerült 
kérdésekre. ( a szakértői vélemény a jegyzőkönyv mellékletét részét képezi) 
 
Németh Ferenc ismertette megállapításait. 
 
Kónya Lászlóné: Mindig az a pedagógus ment be órát tartani aki éppen 
terhelhető volt. Nagy Csaba volt polgármester nem engedélyezte a többlet 
juttatások kifizetését. Szeretném, ha ezeket a túlórákat kifizetnék, ugyanis 
megdolgoztunk érte. 
 
Pócsi Józsefné:  Egyetértek az előttem szólóval nemcsak mint pedagógus, 
hanem mint képviselő is. 
 
Görög László polgármester: Javasolnék egy lehetőséget fizessük ki a 
pedagógusok túlóráját és az intézményvezető túlóráit vizsgáljuk meg, és a 
törvényi kereteknek megfelelően fizessük ki.  
 
Pintye Magdolna: Akkor én nem kérem a túlóra díjakat, a többiek részére 
fizessék ki. Annak ellenére, hogy osztályfőnöknek is lennem kell. 
 
Kulin Béla képviselő: Kérdezném, hogy az törvényes-e , hogy az 
igazgatóasszony lemond a túlóráiról? Egyébként én a szakértői vélemény 1. 
számú javaslatát tartom elfogadhatónak, miszerint a teljes összeget fizessük ki. 
 
Németh Ferenc oktatási szakértő: igen lemondhat róla. 
 
Pócsi Józsefné képviselő: Egyetértek Béla javaslatával. 
 
Molnárné Goda Gabriella képviselő: a polgármester javaslatával értek egyet. 
 
Görög László szavazásra bocsátotta a javaslatokat,s  a képviselő testület  4 igen 
és 3 nem szavazattal a következő határozatot alkotta: 



 

 

 
 

Nyírgelse Község Önkormányzatának 
19/2013 (III.12.) 

határozata 
A Képviselő-testület: 

1. Megismerte a Németh Ferenc oktatási szakértő által készített, a Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola pedagógusai által megfizetni kért túlóradíjak 
rendezésével kapcsolatos szakértői anyagot. 

2. Elismerti a 2009/2010; a 2010/2011; a 2011/2012. tanévekben és a 
2012/2013 tanév december 31. napjáig terjedő időszakban a Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola pedagógusai részéről a ki nem fizetett túlóradíjak 
iránti igényt. 

3. A 2. pont szerinti túlóradíjak kifizetésére – kivéve az intézményvezető, 
aki esetében a jogszabályok szerinti mértékben maximálja a kifizetendő 
túlóradíjat – az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében 
biztosítja a fedezetet. 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskola pedagógusai részére az 
önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete elfogadását követő 15 
napon belül fizesse ki az túlóradíjat. 
Határidő: a költségvetési rendelet elfogadása + 15 nap 
Felelős: polgármester 

 
A döntés meghozatala után a pedagógusok és Németh Ferenc elhagyta az 
üléstermet. 
 
2.napirend: Az Önkormányzat 2013.évi költségvetési rendeletének 
megtárgyalása. 
 
Nagy László jegyző elmondta, hogy az önkormányzatnak szüksége van egy 
határozatra, melyben az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeit határozza meg.  
A képviselő –testület 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot 
alkotta: 
 
 

Nyírgelse Község Önkormányzatának 
20/2013 (III.12.) 

határozata 
A Képviselő-testület: 



 

 

1. A saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyletéből 
eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt 
táblázatban bemutattak szerint jóváhagyja. 
(Melléklet: táblázat) 

 
Görög László polgármester elmondta, hogy  a költségvetési rendelet-tervezetét 
kiküldte, kérte akinek javaslata van tegye meg. 
 
Pócsi Józsefné képviselő: javasolnám az egyszerűsített foglalkoztatás költségeit 
visszaszorítani, az így megmaradt összeget utak és járdák felújítására fordítani. 
 
Kulin Béla képviselő: egyetértek képviselő társammal, illetve  szeretném, ha a 
tartalék összege is nagyobb lenne. 
 
A rendelet-tervezetet a képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal nem fogadta el 
további átdolgozásra javasolta. 
 

Nyírgelse Község Önkormányzatának 
21/2013.(III.12.) 

határozata 
A Képviselő-testület: 

1. Az önkormányzat 2013.évi költségvetési rendelet-tervezetét nem fogadja 
el, azt – átdolgozás után – 2013. március 19-én kívánja újratárgyalni. 

2. Utasítja a polgármestert, hogy a nagyobb összegű tartalék képzés, illetve 
az egyeztetett átcsoportosításoknak megfelelően dolgozza át a 
költségvetési rendelet-tervezetet. 
Határidő: 2013.03.14. 

Felelős: polgármester 
 
Kapási József képviselő elhagyta az üléstermet. 
 
3.napirend: A Jobbik Magyarországért Mozgalom Nyírgelsei 
Alapszervezetének kérelme. 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy érkezett egy kérelem, miszerint egy 
trianoni kereszt emlékművet szeretnének felállítani, erre kért a képviselőktől 
javaslatot, véleményt. 
 
Pócsi Józsefné: szerintem nem kellene megengednünk az emlékmű építését, az 
önkormányzat pártsemlegességének megőrzése érdekében. 
 
Molnárné Goda Gabriella képviselő: egyetértek, szerintem sem kellene 
megengedni ezt. 



 

 

Kapási József képviselő visszaérkezett az ülésterembe. 
 
Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a kérdést. 
 
A képviselő-testület 1 tartózkodás és 6 nem szavazattal a következő határozatot 
alkotta: 
 

Nyírgelse Község Önkormányzatának 
22/2013(III.12.) 

határozata 
A Képviselő-testület: 

1. A Jobbik-Magyarországért Mozgalom Nyírgelsei Alapszervezete 
kérelmét, melyben engedélyt kért 1 db Trianoni kereszt elhelyezésére- 
nem támogatja. 

2. Tájékoztatja a kérelmező szervezet képviselőjét, hogy párt nevében 
elhelyezendő emlékmű létesítését egyik párt esetében sem támogatja. 

3. Tájékoztatja továbbá a kérelmezőt, hogy lakossági igény és 
kezdeményezés esetén megvizsgálja bármely témájú emlékmű 
közterületen történő elhelyezésének a lehetőségét. 

 

4.napirend: Az Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási 
tervének meghatározása. 

 

Nagy László jegyző elmondta, hogy az önkormányzatnak meg kell alkotni a 
vagyongazdálkodási tervét, melyre az írásos előterjesztést már megkapta a 
képviselő-testület. 

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot 
alkotta: 

 

Nyírgelse Község Önkormányzatának 

23/2013. (III.12.) 

határozata 

A képviselő-testület: 

megtárgyalta és elfogadta Nyírgelse Község Önkormányzata közép- és 
hosszútávú vagyongazdálkodási tervét. 



 

 

( A vagyongazdálkodási terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

5.napirend: Egyebek. 

Az első lakáshoz jutók támogatása méltányossági alapon lehetséges, a 
képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot alkotta: 

 

Nyírgelse Község Önkormányzatának 
24/2013(III.12.) 

határozata 
 

A Képviselő-testület: 
1. Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatásában részesíti 40.000-

40.000 Ft összegben az alábbi személyeket: 
Magyar Attila és Magyar Erika Árpád út 3. szám alatti lakos 
Székes Katalin és Dubász János Sallai utca 2. számalatti lakos 

2. Utasítja a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti személyek részére a 
támogatást az önkormányzat pénztárából fizesse ki 
Határidő: 2013.03.31 
Felelős: polgármester 

 

Görög Lászlóné beadott egy kérelmet az önkormányzat tulajdonát képező 
ingatlan tartós bérletére. A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal 
támogatta a kérelmezőt: 
 

Nyírgelse Község Önkormányzatának 
25/2013. (III.12.) 

határozata 
 

A Képviselő-testület: 
1. Görög Lászlóné Nyírgelse, Jókai út  3. szám alatti lakos kérelme alapján 

az önkormányzat tulajdonát képező  Nyírgelse József Attila  út 11.szám 
alatt található bérlakást 2013. március 13. napjától kezdődően 
határozatlan időre kiutalja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
Határidő: 2013.03.13. 
Felelős: polgármester 

 
 

 



 

 

Nyírgelse Község Önkormányzatának 
26/2013. (III.12.) 

határozata 
 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 
7 igen egyhangú szavazattal elfogadásra került. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, Görög László polgármester az 18:00 – 
kor bezárta. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
 
Görög László        Nagy László 
polgármester           körjegyző 
  



 

 

 

 

 

 

 

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 

 

 

Nyírgelse Község Önkormányzata részére 

a Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógusai által  írt  

kérelem tárgyában 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:  

 

 

  Németh Ferenc   

  Közoktatás, gazdálkodási szakértő 

  Nyíregyháza, Alpár Ignác u. 44. 

  Szak. ig. szám: 001411-02   

 

Nyíregyháza, 2013. február 19. 



 

 

Nyírgelse Község Polgármesteri Hivatala 2013. február 4-én e-mailben kérte 

szakértői véleményemet a Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógusai által aláírt 

és az Önkormányzatnak 2013. január 8-án megküldött többlet munka kifizetésére 

vonatkozó beadványban foglaltak megítélésében. Megbízólevelem kiállítására is sor 

került. Ezt megelőzően a tárgyban Polgármester Úrra is történt megbeszélés.  

Helyszíni vizsgálatra 2013. február 12-14 között került sor az Önkormányzatnál és 

az iskolánál.  

Előzmények: 

1. 2011. június 22-én a 498/2011. ügyiratszámú felkérésre szakértői véleményt 

készítettem a képviselő testület részére az iskola és óvoda működéséről, a 

feladatellátás költséghatékonyabb megszervezésének lehetőségeiről.  

2. A testület ezt az anyagot 2011. június 30-i ülésén első napirendként 

tárgyalta, melyen személyesen is részt vettem. Az ülésről készült 37/2011. 

(VI. 30) számú határozat szerint  

„A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda a közoktatási 

intézményben a 2011/2012-es tanévben továbbra is 8 évfolyamot 

működtet azzal, hogy az un. készségtárgyakat (ének, technika, rajz) 

osztályösszevonással oktatják.” 

Ez a szakértői véleményben a 3. variációként szerepelt, mely heti 14 óra 

időkeret csökkenést és mintegy 1,1 mFt kiadási megtakarítást jelentett éves 

szinten.  

Pedagógus álláshely megszüntetéséről a fenntartó nem döntött!  

A képviselő testületi ülésről 38 oldalas jegyzőkönyv készült.  

3. A képviselő testület előtt is ismert, hogy a köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

számú kormányrendeletben foglaltak értelmében 2013. január 1-től a 

köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények 

(iskola) állami fenntartásban vétele megtörtént, a fenntartó a KLIK lett. 



 

 

4. A 2011. évi szakértői véleményem 7. oldalán állást foglaltam a többlet órák 

számfejtésével kapcsolatban. Akkor az iskola vezetőségétől azt a 

tájékoztatást kaptam, hogy a teljesített TIK-TM rendszer kimutatott 

többletórák nem kerültek az intézmény által a fenntartó felé feladásra és 

számfejtésre különböző okokra hivatkozva. (Nincs rá pénz, nincs tervezve a 

költségvetésben, stb.)  

A 6. oldalon leírtam, hogy igen magas a szóródás egyes pedagógusok 

között a teljesített többletórák tekintetében, különösen két esetben. Ez az 

iskola igazgatónője által most megküldött kimutatásokból egyértelműen 

kitűnik. (Az összes többletóra közel 60%-át két fő látta el.) 

5. Az iskola igazgatója 2012. december 19-én írásban fordult a község 

jegyzőjéhez és önkormányzatához a díjazás rendezésének tárgyában és azt 

írta, hogy  

„Addig az időpontig nem gondoltunk arra, hogy kérnénk az elvégzett 

munkáért a díjazást, amíg meg nem születet a döntés 2012. 

novemberében az iskola működtetéséről.” 

Számomra így teljesen egyértelmű, hogy akkor eddig a számfejtést nem is 

kérték.  

A 2013. január 8-i a képviselő testület részére megküldött beadványból úgy 

tűnik, hogy az Önkormányzat tett egy ajánlatot a díjak 50%-ának kifizetésére, 

de ezt a nevelőtestület nem fogadta el.  

Az utólagos elszámolási igény:  

• A 2010-2011-es tanévben kimutatott 938,6 órára 

• A 2011-2012-es tanévben kimutatott 681 órára  

• A 2012-es évben kimutatott 114 órára és  

• A 2012-2013-as tanévben kimutatott 92 órára terjed ki. 

 



 

 

Megállapítások: 

A szakértői vélemény tárgyát képező időszakban a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény volt érvényben. E törvény 1. számú mellékletének III. része 2. 

fejezetének 18) pontja kimondta, hogy a munkáltató elrendelheti, hogy a pedagógus 

a kötelező órájánál többet tanítson és az ily módon teljesítet óráért a munkáltató 

óradíjat köteles fizetni.  

A Kjt. végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8) kormányrendelet 16.§-a megerősíti, 

hogy óradíj jár annak a pedagógusnak, aki a kötelező óraszámán felül többet tanít.  

Ez több kérdést is felvet!  

1. Mivel az igazgató munkáltatója az önkormányzat, az Ő túlóráit a 

fenntartónak kellett volna elrendelni, vagy engedélyezni. Ilyen elrendelés, 

vagy engedélyezés nem történt, holott az Ő esetében kimutatott összes 

többletórák száma 379,2 óra.  

2. A beosztott pedagógusok túlóráztatásánál az iskola vezetősége miért 

alkalmazott aránytalan teherviselést, hiszen például a 2010-2011es 

tanévben a 2. sorban szereplő pedagógusnál is 258 óra teljesítés szerepel 

szemben a többi pedagógus által ehhez mérten alacsony óráival szemben. 

3. Az aránytalan teherviselést a 2011-2012-es tanévben az iskola már nem 

alkalmazta. Ez azt jelenti, hogy lehetett volna jobb tantárgyfelosztást is 

készíteni az ezt megelőző tanévben is, hiszen ugyanazon hét pedagógusnál 

történt többletóra kimutatás mindkét tanévben. 

4. Az iskola mint részben önálló költségvetési szerv miért nem kérte írásban 

folyamatosan a fenntartótól a többletórák számfejtését, illetve a kimutatott 

többletórák számfejtésének kifizetésének rendezését, holott ezt az iskolának 

a TIK-TM rendszer alkalmazásával 2 havonként meg kellett volna tennie! 

 

Helyszíni vizsgálat alkalmával igen tanulságos volt számomra a 2011. 

június 30-i képviselő testületi ülésről készült 38 oldalas jegyzőkönyv. E 



 

 

jegyzőkönyv 7, 8, 11, 12, 14, 16, 21, 23, 30, 31 oldalain leírtak választ 

adnak tulajdonképpen mindenre.  

• Az iskola hivatalosan nem kérte a többletórák számfejtését az 

Önkormányzattól. 

• Az igazgató és helyettese, valamint egy pedagógus 

jegyzőkönyvben említi a többletórák ingyenes ellátását. 

Számomra ezért meglepő az igazgató, illetve a pedagógusok mostani 

beadványa, illetve annak időzítése. Tudvalevő, hogy megtörtént 2013. 

január 1-től az iskolák állami kézbe való átadása, a fenntartó már nem az 

önkormányzat, hanem a KLIK, aki egyben a pedagógusok munkáltatója 

is lett.  

 

Lehetséges megoldások: 

1. Az önkormányzat helyt ad a pedagógusok kérésének és utólag 

kifizeti az intézménynél a vele közvetlen, vagy közvetett 

munkaviszonyban már nem állók részére a kimutatott óradíjakat. 

A teljes összeg közterhekkel együtt közel 4 mFt. 

2. Az Önkormányzat csak az elrendelt túlórákat fizeti ki, az 

Igazgatónőjét, amit el sem rendelt, nem. Ez közterhekkel együtt 

924 eFt kiadásmérséklést jelent. 

3. A pedagógusok elfogadják a többletóradíjak egy bizonyos 

részének részükre történő kifizetését és az ügy lezárul. (50%-os 

ajánlat.) 



 

 

4. A pedagógusok, vagy egy részük nem fogadják el a 3. pontban 

foglaltakat és követelésüket bírósági úton kívánják érvényesíteni. 

Ez munkaügyi pereket jelent. Kimenetele a bíróság döntésétől 

függ. 

5. A pedagógusok, vagy egy részük lemondanak követelésükről. 

 

Összefoglalva ugyanakkor jogilag érthetetlen számomra, hogy a 

beosztott pedagógusok miért az Önkormányzattól kérik a kimutatott 

többletórák díjának kifizetését és miért nem a volt munkáltatójuktól, azaz 

az iskola igazgatójától? Jogviszonyban ugyanis közvetlenül vele álltak! A 

munkáltatói jogokat az Igazgatónő gyakorolta felettük, amelyben 

természetesen bele tartozott az általa elrendelt, elvégeztetett 

többletmunka kifizetésének kötelezettsége is. Ez utóbbi a már korábban 

leírtak szerint tudvalevően mulasztás miatt az intézmény részéről nem 

történt meg. 
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