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NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ – TESTÜLET 

 

2014.június 26-án megtartott  

rendkívüli testületi ülésének 

 

a.) jegyzőkönyve 

b.) határozata 

c.) előterjesztése 

d.) tárgysorozata 

 

 

TÁRGYSOROZATA 

 

Napirendi javaslat: 

 

1./ Nyírgelse Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógusai túlóra ügyének 
megtárgyalása 

Előadó: Görög László polgármester (írásbeli előterjesztés)  

 

 

Nyírgelse, 2014. június 26. 

 

       Görög László sk. 

       polgármester 



2 

 

 

    Jegyzőkönyv 

 

 

 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2014. június 
26-án 11:00 órai kezdettel  megtartott testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella 
alpolgármester, Gyurkovics Anna, Pintye Magdolna, Pócsi Józsefné képviselők. 

 

Igazoltan maradt távol: Kulin Béla Mihály, és Kapási József képviselők. 

 

Tanácskozási joggal vett részt: Nagy László jegyző 

 

Görög László polgármester köszöntötte a képviselő – testület tagjait. 

 

Megállapította, hogy a képviselő – testület határozatképes, mivel7 fő testületi 
tagból 5 fő jelen van. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Pócsi Józsefné és Gyurkovics Anna képviselőket 
javasolta megválasztani. 

 

A képviselő – testület 5 igen egyhangú szavazattal megválasztotta Pócsi 
Józsefné és Gyurkovics Anna képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
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Görög László polgármester javaslatot tett a napirendi pont elfogadására. 

A képviselő – testület 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi 
pont megtárgyalását. 

 

1./ Nyírgelse Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógusai túlóra ügyének 
megtárgyalása 

 

Nagy László jegyző bemutatta a képviselő – testületnek Kerezsi Papp Mariannt, 
aki 2014.június 16-tól van köztisztviselői állományban és ő fogja ellátni a 
pénzügyi feladatokat, illetve ő lesz a jegyzői megbízott is. Elmondta, hogy Goda 
Ferencné jelenleg a szabadságát tölti és addig, míg állományban van szükség 
szerint visszarendelhető. 

 

1. napirendi pont: 

 

Görög László polgármester elmondta, hogy megérkezett a Pesti Béla László 
tankerület igazgatótól a pedagógusok túlóradíjáról készített szakvélemény, 
melyet a meghívóval együtt előterjesztésként megküldött a képviselők részére.  
Megkérdezte a képviselő – testület tagjait, hogy van -  e valakinek kérdése, 
hozzáfűznivalója a szakvéleményhez? 

Pintye Magdolna képviselő elmondta, hogy a tantárgyfelosztások a törvényi 
előírásoknak megfelelően készültek el, de hiányolja a kimutatásból Kónya 
Lászlóné és Pintye Magdolna nevét. Számszaki eltéréseket is talált a 
kimutatásban, valakinek több, valakinek pedig kevesebb túlóradíj lett 
megállapítva. 

 

Nagy László jegyző elmondta, hogy ez valóban így van. A Pintye Magdolna 
által készített kimutatásban 2.700.000 Ft összeg szerepel a túlórák kifizetésére, a 
Pesti Béla László által készített kimutatásban pedig 1.984.000 Ft, amiben nincs 
benne a Pintye Magdolna és a Kónya Lászlóné túlóradíja. Elmondta, hogy ő azt 
szeretné, ha ez a túlóra díj kifizetésének az ügye most itt rendeződne, 1,5 év 
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után. A képviselő -  testület döntse el, hogy melyik kimutatást fogadja el és a 
feltételek teljesítése esetén kifizetésre kerül az összeg. 

Pintye Magdolna képviselő megkérdezte Kerezsi-Papp Marianntól, hogy abból 
a táblázatból dolgozott – e amit 2013-ban a képviselő -  testület elfogadott. 
Elmondta, hogy a táblázatban az ő óraszáma csökkentve van. 

Kerezsi-Papp Mariann válaszában elmondta, hogy igen, abból a táblázatból 
dolgozott. Ezt a kimutatást vetette össze a Pesti Béla László által küldött 
szakvéleménnyel. 

Nagy László jegyző javasolta, hogy részletesen ne merüljenek bele az 
elemzésbe, mert soha nem lesz így vége. Elmondta, hogy ez az összeg a 
költségvetésbe be van tervezve, rendelkezésre áll és kifizethető. Véleménye 
szerint a fizetési meghagyásos eljárás már átkerült a bírósági végrehajtóhoz. A 
kifizetés akkor teljesíthető, ha a fizetési meghagyásos eljárás megszüntetéséről a 
pedagógusok hoznak egy nyilatkozatot a közjegyzőtől. A nyilatkozat bemutatása 
után az összeg 3 napon belül számlára utalható.  

Pintye Magdolna  képviselő javasolta az általa készített táblázat elfogadását, 
hiszen az a valós adatokat tartalmazza. 

Pócsi Józsefné képviselő elmondta, hogy ne a két szakértői megállapítás 
különbözete, tehát 70. 000 Ft miatt kelljen vitázni. 

Görög László polgármester elmondta, hogy nincs kifogása a kifizetés ellen, de 
nem akar vitát nyitni az idős pedagógusok nyugdíjba vonulásáról. Elmondta, 
hogy az önkormányzat nem ellensége a tantestületnek, nem akarja senki pénzét 
elvenni. 

Nagy László jegyző felolvasta a határozat - tervezetet. 

Görög László polgármester megkérdezte, hogy van - e valakinek kérdése. 

 

Pócsi Józsefné képviselő megkérdezte, hogy mit takar ez a megszüntető 
dokumentum bemutatása? 

Nagy László jegyző elmondta, hogy a közjegyzőnél írni kell egy olyan 
nyilatkozatot, amiben az áll, hogy kérem az eljárás megszüntetését, mert közös  
megegyezéssel rendeződött az önkormányzat és a közöttem fennálló probléma. 
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Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a pedagógusok túlóradíjának 
a kifizetését a Pintye Magdolna vagy a Pesti Béla László által készített 
kimutatásról. 

A képviselő – testület 5 igen egyhangú szavazattal a Pintye Magdolna által 
készített kimutatás alapján az alábbi határozatot hozta: 

 

Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

27/2014.(VI.26.) határozata 
 

a Nyírgelsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógusai túlóra díjáról 
 

 
A Képviselő- testület 
 

1. Megismerte és megtárgyalta a Nyírgelsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
(a továbbiakban: általános iskola) pedagógusai által a 2010/2011., a 
2011/2012. és a 2012/2013. tanév I. félévében 2012. december 31-ig 
teljesített, de az intézményvezető által a Kincstár felé nem jelentett, 
ezáltal a Fenntartó által ki nem fizetett túlóra díj és helyettesítési díj 
megfizetésére Pesti Béla László tankerületi igazgató által 2014. május 17-
én készített véleményt. 

 
2. Az általános iskola pedagógusai részére az alábbi elmaradt túlóradíjak és 

helyettesítési díjak kifizetését engedélyezi az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének terhére: 
 

3.  
 

Név  Összesen  
Baloghné Enyedi 
Gyöngyike            223 681    
Dankóné Lucsánszki 
Erika            173 498    
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Forgácsné Dobos Emőke              16 310    
Kónya Lászlóné            528 773    
Körtvélyessy Csilla            182 490    
Mészáros Nóra            103 725    
Mocsárné Bodnár Ágnes            396 422    
Papp-Budaházi Ágnes            580 890    
Pintye Magdolna            257 768    
Pócsi Józsefné            237 187    
Mindösszen:         2 700 744    

 
 

 
4. A 2. pont szerinti díjak kifizetését ahhoz a feltételhez köti, hogy az 

általános iskolai pedagógusai a nyírbátori közjegyzőnél, valamint a 
bírósági végrehajtónál az önkormányzattal, illetve az Encsencsi Közös 
Önkormányzati Hivatallal szemben indított fizetési meghagyásos és 
végrehajtási eljárást egyénileg megszüntetik, és a megszűntetésről szóló 
dokumentumot a polgármester részére bemutatják.  

 
5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3. pont szerinti, a fizetési 

meghagyásos eljárást, illetve a végrehajtási eljárást megszüntető 
dokumentumot bemutató pedagógusok részére a dokumentum 
bemutatását követő három napon belül bankszámlára történő átutalással 
fizettesse ki a 2. pont szerinti összeget. 

 
Határidő: folyamatosan a 3. és 4. pontban foglaltak figyelembe vételével 
Felelős: polgármester  
 

 

Görög László polgármester tájékoztatta a képviselő – testület tagjait, hogy a 
község villamos energia hálózatát felülvizsgálják, és a felülvizsgálat  
összköltségének  70%-át az önkormányzatnak kell viselni. Ennek összegét még 
nem ismeri. 
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Molnárné Goda Gabriella képviselő javasolta, hogy a pedagógusok közötti 
probléma elkerülése érdekében Kónya Lászlóné is tegyen illetéket a túlóradíj 
követelését megszüntető nyilatkozatra. Ne legyen az, hogy neki nem került egy 
forintjába sem ez az eljárás. 

E javaslatra a képviselők nem reagáltak. 

Nagy László jegyző elmondta a képviselő – testület tagjainak, hogy az előbb 
meghozott határozatból minden érintett pedagógus kap egy példányt. 

 

Görög László mindenkinek megköszönte a részvételt, és 1140 kor bezárta a 
testületi ülést. 

 

 

 

 

     k.m.f. 

 

 

Görög László        Nagy László 

polgármester       jegyző 

 

 

Pócsi Józsefné       Gyurkovics Anna 

jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 


