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11-8/2009. 
 

J e g y z ő k ö n y v  
 
K é s z ü l :  Heréd-Kerekharaszt-Nagykökényes Községek Képviselő-testületeinek 2009. 

április 27-én 17 órakor kezdődött üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete részéről: 
 

Kómár József polgármester, György Istvánné, Ilkó-Tóth Andrásné, Juhász 
Istvánné, Kapuszta János, Kerestély Gyula, Kovács József, Papp Ákos és 
Samu Alfonzné képviselők. 

 
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent: 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző, 
Pusztai Ottóné pénzügyi főelőadó 
Lőrincz Mária iskolaigazgató 
Szilágyiné Nagy Katalin iskolaigazgató helyettes 
Oraveczné Samu Gyöngyike óvodavezető 
Dr. Eperjes Tamás Hatvan Körzeti Kistérségi Többcélú Társulás/Hatvan 
Vidékfejlesztési Iroda vezető 
Hargitai Katalin Kistérségi közoktatási szakreferens 

 
Nagykökényes Község Képviselő-testülete részéről 
 

Török László polgármester, Nagy Ferenc alpolgármester, Koszoráné Mosonyi 
Tímea, Nagy Zoltán és Szita Róbert képviselők. 

 
Kerekharaszt Község Képviselő-testülete részéről: 
 

Szabó Ádám polgármester, Vicián Csabáné alpolgármester, Gyurkó Margit, 
Kereki Lajos, Szabó István és Tóbi János képviselők. 

 
Kómár József polgármester 
 

 Köszönti az együttes ülés résztvevőit, az iskola igazgatóját és helyettesét, 
óvodavezetőt valamint a meghívott vendégeket. Megköszöni az iskolaigazgatónak az 
iskola bemutatását és a megvendégelést. 

 Megállapítja, hogy Heréd Község Képviselő-testülete határozatképes, mert a 
megválasztott 10 képviselőből 9 képviselő jelen van. Egyed János alpolgármester 
jelezte, hogy nem tud részt venni a testületi ülésen. 

 
Török László polgármester 
 

Köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy Nagykökényes Község Képviselő-
testülete határozatképes, mert a megválasztott 8 képviselőből 5 képviselő jelen van. Dr. 
Forgács György, Koszora Ferenc és Laczik Rudolf képviselők jelezték, hogy az testületi 
ülésen nem tudnak részt venni. 
 
Szabó Ádám polgármester 
 
Köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy Kerekharaszt Község Képviselő-
testülete határozatképes, mert a megválasztott 8 képviselőből 6 képviselő jelen van. Bóna 
Róbert és Pál Ferencné képviselők jelezték, hogy a Testületi ülésen nem tud részt venni. 
 

Átadja a szót Heréd község polgármesterének. 
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Kómár József polgármester 
 

Javaslatot tesz a meghívón feltüntettet napirendi pontok megtárgyalására, melyet mindhárom 
Képviselő-testület egyszerre szavaz meg. 
 

A három önkormányzat Képviselő-testületei a meghívón feltüntetett napirend tárgyalására 
vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértetek. 
 
 

I.) Napirendi pont 
 

Beszámoló az Általános Iskola 2008. évi gazdálkodásáról 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Kómár József polgármester 
 

A mai ülés anyagát minden képviselő megkapta. Kérdezi a polgármestereket, hogy van-e az 
anyaggal kapcsolatban kiegészíteni valójuk? 
 

Szabó Ádám polgármester 
 

Maximálisan egyetért azzal, hogy a pénzmaradvánnyal a herédi önkormányzat rendelkezzen. 
 

Török László polgármester 
 

Egyetért Szabó Ádám polgármesterrel abban, hogy a fennmaradó pénzmaradvánnyal a herédi 
önkormányzat rendelkezzen. 
 

Kómár József polgármester 
 

A társult önkormányzatok az ülések előtt egyeztetnek, amely jól bevált a társulási 
hozzájárulásnál is. A társult polgármesterekkel egyeztetett a pénzmaradvány felhasználásáról. 
A pénzmaradvány iskolára eső részéből ő jutalmat szeretne adni az intézmény dolgozóinak és 
a nevelőtestületnek a lelkiismeretes munkájukért. Javaslatot tesz arra, hogy mind a három 
Képviselő-testület szavazzon a jutalomkeretről. A jutalom keret összege 1.166 eFt jutalom és 
annak 373 eFt-os járuléka, mely jutalom összeg átlagban egy havi fizetés 46 %-át teszi ki.     
E keretnek az elosztásáról az iskola igazgatója, Lőrincz Mária fog gondoskodni. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előterjesztésben szereplő táblázatok a herédi önkormányzat zárszámadás rendeletének 
mellékletét képező táblázatokból kerültek a kiküldött anyagba tájékozató jelleggel. Valamint 
ismerteti a Képviselő-testületekkel, hogy az étkeztetést egyedül a herédi önkormányzat 
finanszírozza, sokat kell hozzá tenni, mert a rá kapott állami normatíva nem fedezi a 
kiadásokat. Az előző héten kapott egy levelet az Államigazgatási Hivataltól, melyben arra 
kérik az önkormányzatokat, hogy ne szüntessék meg a helyi konyhákat. Tisztában vannak 
azzal, hogy a normatíva nem fedezi az ott keletkező költségeket, de a vállalkozóknak kiadott 
feladatot profitorientáltság miatt nem megfelelő szakmai odafigyeléssel és a gyermekek 
érdeki figyelembe vételével végzik el. 
 

Kómár József polgármester 
 

Ismerteti a Képviselő-testületekkel, hogy a pénzmaradványból kerül még finanszírozásra 264 
eFt értékben vegyi fülke kiépítése a természettudományi laborba, valamint Lőrincz Mária 
iskolaigazgató kérésére 100 eFt-ot biztosítanak a gyermeknapi kiránduláshoz is. 
 
Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Elmondja, hogy minden évben sokat költenek Gyermeknapra. Az egyik évben elviszik a 
gyermekeket kirándulni a másik évben itt az iskola udvarán szerveznek nekik programot a 
szülők bevonásával. Ebben az évben az egész iskola Hollókőre fog menni, amely előzetes 
számítások szerint 400 eFt-ba fog kerülni. 
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Török László polgármester 
 

Nagyon tetszik neki az iskola. Mivel ő is tanár volt egykor tudja, hogy mennyi munkája 
fekszik egy tanárnak abban, hogy megfelelően felkészüljön és előkészítse az óráit. Ezért teljes 
mértékben egyetért azzal, hogy a jó munkát jutalmazni kell. 
 

Kómár József polgármester 
 

Megkérdezi Szabó Ádám polgármestert, hogy kíván hozzászólni az elhangzottakhoz? 
 

Szabó Ádám polgármester 
 

Az előző ülésen is elmondta már, hogy jó megoldást választott Kerekharaszt, amikor amellett 
döntött, hogy társul iskola tekintetében. Az iskola megismerése továbbra is megerősíti őt 
abban, hogy a kerekharaszti diákok a lehető legjobb körülmények közt sajátíthatják el a tudást 
megfelelő szakemberek segítségével. Továbbá ő is egyetért abban, hogy jutalmazzák az 
intézményben dolgozókat. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző felolvassa a módosított határozati javaslatot 
 

Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az Általános Iskola 
2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a módosítását szavazásra teszi. 
 

Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal az Általános Iskola 
2008. évi gazdálkodásáról szóló módosított határozatot elfogadta. 
 
Török László polgármester 
 

Megkéri a nagykökényesi Képviselő-testület tagjait, aki egyetért az Általános Iskola 2008. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolójával és a módosítással, szavazzon. 
 
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal az Általános 
Iskola 2008. évi gazdálkodásáról szóló módosított határozatot elfogadta. 
 
Szabó Ádám polgármester 
 

Megkéri a kerekharaszti Képviselő-testület tagjait, aki egyetért az Általános Iskola 2008. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolójával és a módosítással, szavazzon. 
 
Kerekharaszt Község Képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal az Általános 
Iskola 2008. évi gazdálkodásáról szóló módosított határozatot elfogadta. 
 
Kómár József polgármester 
 
Megállapítja, hogy mindhárom Képviselő-testület minősített többséggel elfogadta az 
Általános Iskola 2008. évi gazdálkodás beszámolóját és a módosított határozati javaslatot. 
 
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal, a nagykökényesi Képviselő-
testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, a kerekharaszti Képviselő-testület jelenlévő 6 
tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozzák: 
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4/2009.(IV.27.) Heréd–Nagykökényes-Kerekharaszt  

közös önkormányzati határozat: 
 

Heréd, Nagykökényes, Kerekharaszt Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei 
a közoktatási intézményfenntartó társulásban működtetett Általános Iskola 2008. évi 
módosított előirányzatát és költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadják el:  
 Ezer Ft 
 Eredeti  

előirányzat
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Bevételek:  71.453 77.720 77.720
Működési bevétel 180 1.462 1.455
Normatív állami 
hozzájárulás 

50.417 50.215 50.215

Bérpolitikai intézkedések 
tám. 

973 1.688 1.688

Kistérségi Társulás 
támogatása 

8.216 8.216 8.216

Informatikai + szakmai pály. 2.482 2.482
Pénzmaradványból  1.807 1.807

 
 Eredeti  

előirányzat
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kerekharaszt hozzájárulása 92 92 92
Nagykökényes hozzájárulása 478 478 478
Heréd Község hozzájárulása 6.677 6.860 6.867
Közös finanszírozás 
bevétele: 

67.033 73.300 73.300

Heréd  (gáz, vill.e. 
beruházás) 

4.420 4.420 4420

 
 
 
 ezer Ft 

 Eredeti  
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Teljesítés 
% 

Kiadások:  71.453 77.720 70.393 91
Beruházás 2.000 4.923 2.872 58
Személyi 
juttatások 

43.876 45.534 42.619 94

Munkaad. terh. 
Jár. 

13.628 14.097 13.471 96

Dologi kiadások 11.949 13.166 11.427 87
Végleges pe. 
átadás 

4 

Közös 
finanszírozás 
kiadása 

67.033 73.300 66.171 90

Heréd (gáz, 
vill.beruh.) 

4.420 4.420 4.222 96
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Az Általános Iskola szabad pénzmaradványát a társult önkormányzatok 5.263 eFt-ban 
állapítják meg és hagyják jóvá. 

 
Az intézménynél keletkezett szabad pénzmaradványból 1.166 eFt-ot intézményi 
dolgozók jutalmazására, 373 eFt-ot a jutalom járulékaira hagynak jóvá a társult 
önkormányzatok. A pénzmaradvány további felhasználásáról a társulás nem kíván 
dönteni, az legyen része a Heréd Község Önkormányzat pénzmaradványának, melynek 
felhasználásáról a székhely önkormányzat dönt. 
 
Felhívják a képviselő-testületek a körjegyzőt, hogy a költségvetés teljesítését Heréd 
Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési beszámolójába a fentiek szerint 
szerepeltesse. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: körjegyző 
 

 
 

II. Napirend 
 
Beszámoló az Általános Iskola közös intézmény működtetésére létrehozott 

intézményfenntartó társulás 2008. évi tevékenységéről, a társulási cél 
megvalósulásáról 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Kómár József polgármester 
 

A beszámolót ő készítette a társult önkormányzatok polgármestereinek felhatalmazása 
alapján. Büszke arra, hogy létrejött az intézményi társulás és jól működik, bár az elején még 
voltak kisebb súrlódások. Elmondható, hogy a társult önkormányzatok a közös ügy érdekében 
hajlandóak a kompromisszumokra és ez a lényeg. Az is köztudott, hogy évről évre csökken az 
állami támogatás, de odafigyeléssel még mindig megoldható az iskola gazdaságos 
működtetése. Tájékoztatja a Képviselő-testületeket arról, hogy az iskolabusz is jól működik. 
A kísérő személy nagyon lelkiismeretesen és segítőkészen bánik a gyermekekkel. A 
kistérségben egyedülállónak mondható e három önkormányzatnak az összefogása egy közös 
cél érdekében. Biztos abban is, hogy jó környezetben és magas színvonalú oktatásban 
részesülnek a diákok a herédi Általános Iskolában. 
 
Szabó Ádám polgármester 
 

Jó célt tűztek ki maguk elé a társult önkormányzatok. Ennek érdekében elmondható, hogy a 
közös nevezőt is megtalálta mindhárom önkormányzat. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. 
 
Hargitai Katalin Kistérségi közoktatási szakreferens 
 

34 éve a közoktatásban dolgozik tisztában van a kistérség közoktatási helyzetével.. Jelenleg a 
kistérségben a közoktatási szakreferens feladatokat ő látja el. Elmúlt 2 évben Lőrinc Máriával 
egy szakmai munkaközösségben dolgoztak. Gyakran járt a herédi iskolában és ismeri az 
iskola adottságait. Két évvel ezelőtt amikor lehetőség nyílt az intézményi társulásra ő 
körbejárta a kistérség minden önkormányzatát, hogy ismertesse ezt a lehetőséget.  
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Ezt a lehetőséggel a kistérségben csak e három önkormányzat gondolta komolyan és tett meg 
mindent annak érdekében, hogy létrehozzák az intézményfenntartói társulást. Kerekharaszt és 
Nagykökényes belátta, hogy Heréd rendelkezik egy olyan iskolával, ahol a tanításhoz 
szükséges feltételek adottak, és gazdaságosan tudják működtetni. E cél érdekében minden 
téren sikerült megegyezniük a társult önkormányzatoknak kisebb viták árán, de mintaértékű, 
mely más önkormányzatoknak alapul szolgálhat. Továbbá megköszöni a lehetőséget, hogy 
ezen az ülésen Dr. Eperjesi Tamással részt vehetnek. 
 
Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Amikor felvetődött a gondolat, hogy a herédi önkormányzat társulni szeretne nagyon örült és 
támogatta az elhatározást. Tisztába volt azzal, hogy a herédi Általános Iskola csak így lesz 
képes fenntartani gazdaságosan működését és megfelelni a kötelezően előírt szabályoknak. 
Tudta nagyon jól, hogy az Önkormányzat meg akarta tartani az iskolát és ezért gondolta, hogy 
ezt a lehetőséget nem hagyhatja ki. Igen, folyamatosan csökken a normatív támogatás, de még 
akkor is jól jár az iskola és a társult önkormányzatok, mert a megmaradt pénz fejlesztésre 
vagy más célok megvalósítására tudják használni az Önkormányzatok. Tudja ő is, hogy a 
társulás plusz munkát jelent minden kollegájának, de elmondható hogy minden kollega ezt a 
többletterhet vállalta és vállalja. Nem tesznek különbséget herédi, nagykökényesi és 
kerekharaszti diák közt és a diákok is elfogadták ezt a helyzetet. Megköszöni mindhárom 
Képviselő-testületnek a támogatást a kollegái nevében is. Valamint megígéri, hogy mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy a diákok megfelelő színvonalú oktatásban részesüljenek. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az általános iskolai 
társulás 2008. évi tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót 
szavazásra teszi. 
 

Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal az Általános Iskola 
2008. évi tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló határozatot elfogadta. 
 
Török László polgármester 
 

Megkéri a nagykökényesi Képviselő-testület tagjait, aki egyetért az Általános Iskola 2008. évi 
tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolójával szavazzon. 
 
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal az Általános 
Iskola 2008. évi tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló határozatot 
elfogadta. 
 
Szabó Ádám polgármester 
 

Megkéri a kerekharaszti Képviselő-testület tagjait, aki egyetért az Általános Iskola 2008. évi 
tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról beszámolójával szavazzon. 
 
Kerekharaszt Község Képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal az Általános 
Iskola 2008. évi tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló határozatot 
elfogadta. 
 
Kómár József polgármester 
 

Megállapítja, hogy mindhárom Képviselő-testület minősített többséggel elfogadta az 
Általános Iskolai társulás 2008. évi tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló 
határozati javaslatot. 
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A herédi Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal, a nagykökényesi Képviselő-
testület jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, a kerekharaszti Képviselő-testület jelenlévő 6 
tagja 6 igen szavazattal a következő határozatot hozzák: 
 
 

 
5/2009.(IV.27.) Heréd–Nagykökényes-Kerekharaszt  

közös önkormányzati határozat: 
 

 
Heréd, Nagykökényes, Kerekharaszt Községek Önkormányzatának Képviselő-
testületei a közoktatási intézményfenntartó társulásban működtetett Általános Iskola 
2008. évi tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót.  
 
Társult Önkormányzatok egyet értenek abban, hogy az Általános Iskola továbbra is 
a jelenlegi formában, jelenlegi besorolásának megfelelően önállóan működő 
költségvetési szervként működjön tovább a társulás keretében. 
 

 Felkérik a Képviselő-testületek Heréd-Nagykökényes Községek Körjegyzőjét a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
 Felelős: Körjegyző 

Határidő: 2009.05.31. 
 
 
 

 
III. Napirendi pont 

 

Kérdések, interpellációk, egyebek 
 
Kómár József polgármester 
 

Megköszöni a Kerekharaszt Képviselő-testületének a részvételt. Jó ötletnek tartja a 
kihelyezett ülést. Örül, hogy a Képviselő-testület elfogadta a meghívást és eljöttek megnézni 
az iskolát. Reméli, hogy tetszett nekik az iskola bemutatása. Lőrincz Mária iskolaigazgatónak 
ismét megköszöni a vendéglátást. 
 

Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, az ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való 
megjelenést és azt befejezettnek nyilvánítja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
Kómár József    Török László     Szabó Ádám 
polgármester     polgármester    polgármester 
 
 
 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea 
körjegyző 

 
 


