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11-2/2009. 
 

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

január 26-én 17 órakor kezdődött üléséről. 
 
 

Jelen vannak: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete részéről: 
 

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

 
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent: 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző, 
Pusztai Ottóné pénzügyi főelőadó 
Szilvágyi-Hordós Zsuszanna pénzügyi előadó 
Lőrincz Mária iskolaigazgató 

 
Nagykökényes Község Képviselő-testülete részéről 
 

Török László polgármester, Nagy Ferenc alpolgármester, Dr. Forgács György, 
Koszora Ferenc, Koszoráné Mosonyi Tímea, Laczik Rudolf, Nagy Zoltán és 
Szita Róbert képviselők. 

 
Kerekharaszt Község Képviselő-testülete részéről: 
 

Szabó Ádám polgármester, Vicián Csabáné alpolgármester, Pál Ferencné, 
Szabó Istváné és Tóbi János képviselők. 

 
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent: 
 

Pethőné Nagy Ilona jegyző 
 
Kómár József polgármester 
 

Köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy Heréd Község Képviselő-testülete 
határozatképes, mert a megválasztott 10 képviselőből 9 képviselő jelen van. Papp Ákos 
képviselő jelezte, hogy a Testületi üléshez a későbbiek folyamán csatlakozik. 
 
Török László polgármester 
 

Köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy Nagykökényes Község Képviselő-
testülete határozatképes, mert a megválasztott 8 képviselőből 8 képviselő jelen van. 
 
Szabó Ádám polgármester 
 

Köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy Kerekharaszt Község Képviselő-
testülete határozatképes, mert a megválasztott 8 képviselőből 5 képviselő jelen van. Kereki 
Lajos, Bóna Róbert és Gyurkó Margit 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 
 

A 2007 évben kötött iskolai „Társulási megállapodás” jogszabályi felülvizsgálata és 
módosítása 

 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
Kómár József polgármester 
 

Megkérdezi a körjegyzőt, hogy kíván-e még valamit hozzászólni a kiküldött előterjesztéshez. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az előzetes költségvetési egyeztető tárgyalásra ez az anyag még nem volt készen, igaz a 
társulási megállapodás módosítása a költségvetési tételeket nem módosítja. Két pontban 
történt változás: 

I.) Az intézmény vezetője megbízatásnál: bár a Közigazgatási Hivatal nem tett 
törvényességi észrevételt ez ügyben, de szaklapban olvasta, hogy ezért 
visszajelzést kaptak. A mostani módosítás lényege, hogy nem lehet a három 
testület együttes döntése, Heréd dönt a másik két testület véleményez. 2010-ben 
aktuális lesz, mert lejárt az iskola igazgatójának a megbízatása. 

II.) Finanszírozás tekintetében, pedig új szabály került a társulási törvénybe, mellyel 
módosítani kell a társulási megállapodást. Jelen helyzetben a három polgármester 
közös előzetes döntése a pénzügyi hozzájárulás, mely eddig még mindig sikeres 
volt. A törvény viszont kötelezi a társult önkormányzatok megállapodásában a 
nem fizetés esetén az eljárási rend (akár inkasszó) rögzítését. 

Többi változás a szervezeti változáshoz, való igazodásból (jegyzőről - körjegyzőségre) 
adódik. 
 
Kómár József polgármester 
 

A polgármesterek tartják a kapcsolatot és még soha nem volt olyan probléma, amiben a 
három polgármester ne tudott volna megállapodni. 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Kérdezi a körjegyzőt, hogy a 
határozatot minden képviselő-testületnek külön-külön kell megszavaznia? 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Igen a határozatot külön-külön kell megszavazni és minősített többség szükséges a társulási 
megállapodás módosításához. Heréd esetében 6 fő igen szavazat, Nagykökényes esetében 5 fő 
igen szavazat és Kerekharaszt esetében 4 fő igen szavazat szükséges. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs a 2007. évben kötött 
„Társulási megállapodás” jogszabályi felülvizsgálatát és módosítását szavazásra teszi a 
kiküldött írásos előterjesztés szerint. 
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Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal a „Társulási 
megállapodás” módosításáról szóló határozatot elfogadta. 
 
Török László polgármester 
 

Megkéri a testület tagjait, aki egyetért a „Társulási megállapodás” módosításával, szavazzon. 
 
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal a „Társulási 
megállapodás” módosításáról szóló határozatot elfogadta. 
 
Szabó Ádám polgármester 
 

Megkéri a testület tagjait, aki egyetért a „Társulási megállapodás” módosításával, szavazzon. 
 
Kerekharaszt Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal a „Társulási 
megállapodás” módosításáról szóló határozatot elfogadta. 
 
Kómár József polgármester 
 

Megállapítja, hogy mindhárom Képviselő-testület minősített többséggel elfogadta a 
„Társulási megállapodás” módosításáról szóló javaslatot. 
 
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal, a nagykökényesi Képviselő-
testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal, a kerekharaszti Képviselő-testület jelenlévő 5 
tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozzák: 
 

1/2009.(I.26.) Heréd–Nagykökényes-Kerekharaszt közös önkormányzati határozat: 
 

Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes községi Önkormányzatok Képviselő-
testületei a 2007.06.27-én aláírt Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulási 
megállapodás felülvizsgálata alapján az időközben bekövetkezett szervezeti 
változásokra tekintettel, valamint a 1997. évi CXXXV.tv. (Ttv.) 8.§-ának 
megfelelés érdekében a Társulási Megállapodás módosítására a következő 
határozatot hozzák: 

 

A Társulási Megállapodás a következők szerint módosul: 
 

1. 1.2. pontja kiegészül a következő szövegrésszel: „A közös feladatok és 
hatáskörök gyakorlásával megbízott: Heréd Község Önkormányzata 
(székhelye: 3011. Heréd, Rákóczi út 39.)” 

 

2. 2.1.2.pontjában a szakigazgatási feladatokkal megbízott 
szabályozásánál a szervezeti változásokra tekintettel „Heréd Község 
Önkormányzatának Jegyzőjét” szövegrész helyébe „Heréd- és Nagykökényes 
Községek Körjegyzőjét” szövegrész lép. 

 

3. 2.2.2. pontjából „együttes döntést” igénylő ügyek közül hatályát veszti 
az „ az Intézmény vezetőjének megbízása és felette a munkáltatói jogok 
gyakorlása” szövegrész, továbbá  

 

4. A 2.2.2. pontjának 4. francia bekezdése helyébe a következő 2.2.3. pont 
és a következő rendelkezések lépnek: 
„2.2.3.  
- Az intézmény vezetőjének (megbízása kinevezése), felmentése a Ttv. 8.§ (1) – 
(2) bek. szabályozására figyelemmel Heréd Község Önkormányzata Képviselő-
testületének hatáskörébe tartozik. A döntése előtt legalább 8 napos határidő 
biztosításával ki kell kérnie Kerekharaszt és Nagykökényes Községi 
Önkormányzatok Képviselő-testületei véleményét és hozott döntéséről a 
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testületi határozat megküldésével 3 napon belül tájékoztatni köteles a társult 
önkormányzatokat. 
Heréd Község Önkormányzatának munkáltatói joga: vezetői megbízás 
(kinevezés), a vezetői megbízás visszavonása, fegyelmi felelősségre vonás 
kezdeményezése, felmentés. 
A felsoroltak közé nem tartozó egyéb munkáltatói jogokat az Intézmény 
vezetőjével kapcsolatban Heréd Község Polgármestere gyakorolja.” 

 

5. A 2.2.2. pont eredeti 5. és 6. francia bekezdései változatlanul átkerülnek 
a 2.2.3. pont 2. és 3. bekezdéseivé.” 

 

6. A 2.3.1. pontjában a szakigazgatási feladatokkal megbízott 
szabályozásánál a szervezeti változásokra tekintettel „Heréd Község 
Polgármesteri Hivatala” szövegrész helyébe „Heréd - Nagykökényes 
Körjegyzőség” szövegrész lép. 

 

7. A 2.3.3.pontjában a szervezeti változásokra tekintettel „Heréd Község 
Önkormányzatának Jegyzője” szövegrész helyébe „Heréd- és Nagykökényes 
Községek Körjegyzője” szövegrész lép. 

 

8. A 2.5.3. pontban az első mondatot követő szövegrész helyébe a 
következő rendelkezés lép: „Amennyiben a 2.4.2. szerinti Heréd községet 
terhelő beruházások, felújításokon kívüli dologi kiadások és a személyi 
kiadások fedezetére a bevételek nem elegendőek a társult önkormányzatok a 
fizetendő hozzájárulást az intézménybe járó tanulók lakóhelyét figyelembe véve 
gyermeklétszám arányosan határozzák meg. A közösen felosztandó költségeket 
minden évben a költségvetés előkészítése során a társult önkormányzatok 
polgármesteri egyeztetik. 
- A társult önkormányzatok befizetési kötelezettségüket a Finanszírozási 
Megállapodásban meghatározva – havonta arányos mértékben – teljesítik. 
- A havi támogatás utalásának elmaradása esetén a gesztor, Heréd Község 
Polgármestere 15 napos írásbeli felszólítást küld a társult önkormányzat 
számára. 
- Amennyiben a társult önkormányzat pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a 
teljesítést, ezen 15 napos határidő alatt 30 napos haladékot kérhet, és erre 
jogosult. 
- A 30 napos haladék letelte után Heréd Község Önkormányzata az elmaradt 
hozzájárulás mértékéig inkasszóval élhet a nem teljesítő önkormányzat 
számlája ellen.” 

9. A 2.5.5-ben „Heréd Község Polgármesteri Hivatala” szövegrész 
helyébe „Heréd - Nagykökényes Körjegyzőség” lép. 

 

10. Az 5.2. pontban a társulási megállapodás felmondása határideje 
szabályozásában: „ június 30. napjáig” helyébe „március utolsó 
munkanapjáig” szövegrész lép. 

 

11.  A Társulási megállapodás módosítása 2009. február 1.-én lép hatályba, 
a határozattal nem érintett rendelkezések változatlanul maradnak. 

 

Társult Önkormányzatok felkérik Heréd és Nagykökényes Községek 
Körjegyzőjét, hogy a Megállapodás módosításáról és az érintettek értesítéséről 
gondoskodjon. 

 

Felelős: Heréd és Nagykökényes Községek Körjegyzője 
Határidő: 15 nap 
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II.)Napirendi pont 
 
Az Általános Iskola közös intézmény finanszírozása kérdéseinek áttekintése, a 2009. évi 

Finanszírozási Megállapodás jóváhagyása 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
Kómár József polgármester 
 

Minden képviselő kézhez kapta az előterjesztést. Előző évben felmerülő problémából okulva 
kedden egyeztető tárgyalást tartottunk, amelyre a polgármesterek és pénzügyi kollégák 
eljöttek. Ún. „elvi” megállapodás született, mely mindhárom település szempontjából 
előnyös. 
 
Szabó Ádám polgármester 
 

Egyeztetés alkalmával arra a következtetésre jutott, hogy a 2007-ben kötött társulással jó úton 
indult el Kerekharaszt. Úgy gondolja, hogy a társulási megállapodás mindhárom település 
számára előnyös. Megköszöni az eddigi munkát és további jó munkát kíván mindenkinek. 
 
Kómár József polgármester 
 

A finanszírozást a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta. Felkéri Juhász Istvánné 
elnököt, hogy az ott elhangzottakról tájékoztassa a Képviselő-testületeket. 
 
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A Pénzügyi Bizottsági ülésen módosítás nem történt így a napirendi pontot ebben a formában 
a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az Általános Iskola 
közös intézmény 2009. évi Finanszírozási Megállapodásáról szóló határozatot szavazásra 
teszi. 
 
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal az Általános Iskola 
közös intézmény 2009. évi Finanszírozási Megállapodásról szóló határozatot elfogadta. 
 
Török László polgármester 
 

Megkéri a testület tagjait, aki egyetért az Általános Iskola közös intézmény 2009. évi 
Finanszírozási Megállapodás jóváhagyásával, szavazzon. 
 
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal az Általános 
Iskola közös intézmény 2009. évi Finanszírozási Megállapodásról szóló határozatot 
elfogadta. 
 
Szabó Ádám polgármester 
 

Megkéri a testület tagjait, aki egyetért az Általános Iskola közös intézmény 2009. évi 
Finanszírozási Megállapodás jóváhagyásával, szavazzon. 
 
Kerekharaszt Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal az Általános 
Iskola közös intézmény 2009. évi Finanszírozási Megállapodásról szóló határozatot 
elfogadta. 
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Kómár József polgármester 
 

Megállapítja, hogy mindhárom Képviselő-testület elfogadta az Általános Iskola közös 
intézmény 2009. évi Finanszírozási Megállapodásról szóló javaslatot. 
 
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 9 tagja 9 igen szavazattal, a nagykökényesi Képviselő-
testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal, a kerekharaszti Képviselő-testület jelenlévő 5 
tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozzák: 
 

2/2009.(I.26.) Heréd–Nagykökényes-Kerekharaszt közös önkormányzati határozat: 
 

Társult Képviselő-testületek az intézményfenntartó társulás keretében 
működtetett Általános Iskola finanszírozásának kérdését a 2007. június 27-én 
aláírt Társulási Megállapodás 2.5.2. pontja alapján áttekintették. 

 

Figyelemmel a központi költségvetési hozzájárulások alakulására, valamint a 
Társulási Megállapodás 2.5.1. és 2.5.3. pontjaira is megállapodnak abban, 
hogy 2009. évben Heréd Község Önkormányzata nem számítja be a közös 
kiadások közé az intézmény gáz és villamos energia költségeit. 

 

A Képviselő-testületek az intézmény – e jegyzőkönyv mellékletét képező- 
2009. évi finanszírozási megállapodását a fenti elvek alapján elfogadják. 

 

Felkérik a Képviselő-testületek Heréd és Nagykökényes Községek 
körjegyzőjét, hogy a megállapodás aláíratásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Heréd-Nagykökényes Körjegyzője 
Határidő: 15 nap 

 
 

III.) Napirendi pont 
 

Az Általános Iskola 2009. évi költségvetéséről szóló tervezet megtárgyalása 
 
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
Kómár József polgármester 
 

Az intézményvezetővel közös egyeztetés alapján készült a költségvetés. Kijelenti, hogy a 
költségvetés tökéletesnek mondható. Túlórák tekintetében voltak gondok, de összegségében a 
benyújtott költségvetés tervezet elfogadható. Komoly fejlesztések kerültek megvalósításra: 

- 2008-ban nyert pályázaton a természettudományi tanterem kerül kiépítése 2009-ben; 
valamint 

- 2008. évi költségvetés terhére nyelvi labor került kialakításra. 
Javasolja mindkét település képviselőinek, hogy látogassák meg az iskolát és nézzék meg 
milyen körülmények köz folyik az oktatás és a nevelés. Valamint büszke arra, hogy a herédi 
iskolának jó híre van. 
 

Papp Ákos herédi képviselő megérkezett az ülésre ezzel a herédi testület létszáma10 főre 
emelkedett. 
 
Sajnos a tanulmányi átlagról már nem tud ilyen jó hírrel szolgálni, mert folyamatosan romlik 
az iskolai átlag, de nemcsak Heréden, hanem országos viszonylatban is. Így elmondható 
bármilyen korszerűsítés kerül megvalósulásra semmit nem érhetünk el vele, ha a gyermekek 
nem akarnak tanulni. A bejáró gyermekek számára üzemeltetet iskolabusz jól működik. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A Pénzügyi Bizottsági ülésen történt egy kis változás a herédi költségvetésben. Ez nem érinti 
a társult önkormányzatokat, de ezt a társult önkormányzatoknak is el kell elfogadniuk 
 
Kómár József polgármester 
 

A költségvetést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta. Felkéri Juhász Istvánné 
elnököt, hogy az ott elhangzottakról tájékoztassa a Képviselő-testületeket. 
 
Juhász Istvánné képviselő, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
 

A Pénzügyi Bizottsági ülésén a polgármester tett javaslatot, mely következtében a 2 oldalon 
szereplő 2009. évi várható kiadásnál a beruházás, felújítás rovat 4.866 eFt-ot 3.426 eFt-ra 
változik. Mert kikerülne a rajz szakterem korszerűsítése, mely br.960eFt-ba kerülne valamint 
a folyosó és lépcső csúszás mentesítése br.480 eFt-tal kerülne csökkentésre. A határozati 
javaslatban szereplő intézmény bevételi és kiadási előirányzatánál 68.864 eFt-ról 67.424 eFt-
ra, a Heréd Község Önkor. támogatás pedig 10.821 eFt-ról 9.381 eFt-ra változik. Ezekkel a 
módosításokkal a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Kómár József polgármester 
 

Megkérdezi Lőrincz Mária iskola igazgatóját, hogy kíván-e szólni az itt elhangzottakhoz? 
 
Lőrinc Mária iskolaigazgatója 
 

Megköszöni a társult önkormányzatoknak a tavalyi évben felajánlót, pénzeket és egyben 
felsorolja, hogy mire lettek azok fordítva (2,3 MFt értékben szemléltető eszközöket 
vásároltak, 2 MFt értékben nyelvi labor került kiépítésre). Pályázaton is nyert az iskola így 
kerül a természettudományi tanterem kiépítésre, mely a tavaszi szünetben fog megvalósulni. 
Továbbá egy pályázatunkra még nem kaptunk visszajelzést, melyben interaktív táblára és 
számítógépre pályáztunk. Ezekkel a változásokkal és a személyi feltételekkel elmondható, 
hogy korszerű oktatás és nevelés folyik az intézményben. A Tantestületnek elmondta, hogy 
folyamatban van az iskola környékének a lekerítése, melynek nagyon örültek. A tanulmányi 
átlaghoz nincs mit hozzáfűznie, mert azt már a polgármester elmondta. Egyúttal kéri a 
Képviselő-testületeket, hogy az ezután megküldésre kerülő kimutatásokat is nézzék majd 
meg, melyből átfogó képet kaphatnak az iskola nevelő testületének munkájáról. Az elkészült 
költségvetést reálisnak tartja. 
 
 
Kómár József polgármester 
 

Felteszi a kérdést, hogy van e valakinek kérdése, véleménye az elhangzottakhoz? 
 
 
Nagy Ferenc alpolgármester 
 

Elmondja, hogy nagykökényesi lakosságtól csak pozitív visszajelzéseket kapnak mind a 
szülők, mind a gyermekek felöl. Egyúttal javasolja, hogy az áprilisban megtartandó ülés 
helyszíne az iskola legyen, és így a képviselők megnézhetik az iskola felszereltségét. 
 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Jó elképzelésnek tartja a kihelyezet ülés gondolatát, és megpróbálják azt megvalósítani. 
Felolvassa a módosított határozati javaslatot. 
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Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs az Általános Iskola 
2009. évi költségvetésről szóló tervezetet szavazásra teszi. 
 
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal az Általános 
Iskola 2009. évi költségvetésről szóló tervezetet az elhangzott módosításokkal elfogadta. 
 
Török László polgármester 
 

Megkéri a testület tagjait, aki egyetért az Általános Iskola 2009. évi 2009. évi költségvetésről 
szóló tervezettel, szavazzon. 
 
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal az Általános 
Iskola Általános Iskola 2009. évi költségvetésről szóló tervezetet az elhangzott 
módosításokkal elfogadta. 
 
Szabó Ádám polgármester 
 

Megkéri a testület tagjait, aki egyetért az Általános Iskola 2009. évi költségvetésről szóló 
tervezettel, szavazzon. 
 
Kerekharaszt Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal az Általános 
Iskola Általános Iskola 2009. évi költségvetésről szóló tervezetet az elhangzott 
módosításokkal elfogadta. 
 
Kómár József polgármester 
 

Megállapítja, hogy mindhárom Képviselő-testület minősített többséggel elfogadta az 
Általános Iskola Általános Iskola 2009. évi költségvetésről szóló javaslatot. 
 
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 10 tagja 10 igen szavazattal, a nagykökényesi Képviselő-
testület jelenlévő 8 tagja 8 igen szavazattal, a kerekharaszti Képviselő-testület jelenlévő 5 
tagja 5 igen szavazattal a következő határozatot hozzák 
 

3/2009.(I.26.) Heréd–Nagykökényes-Kerekharaszt közös önkormányzati határozat: 
 

Heréd-Kerekharaszt-Nagykökényes Községek Önkormányzata Képviselő-
testületei a közoktatási intézményfenntartó társulásban működtetett herédi 
Általános Iskola 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítják meg:  

 

1. Az intézmény bevételi és kiadási előirányzata:      67.424 eFt. 

a.) Bevételi források:  
Működési bevétel:    150 eFt 
Normatív támogatások: 48.140 eFt 
Normatív kötött felh-ú támogatás 152 eFt 
Kistérségi Többcélú Társulás támogatása 8.873 eFt 
Heréd Község Önkorm. támogatása 9.381 eFt 
Kerekharaszt Község Önkorm. támogatása 256 eFt 
Nagykökényes Község Önkorm. támogatása 472 eFt 

b.) Kiadási címek: 
Beruházás, felújítás 3.426 eFt 
Rendszeres és nem rendszeres személyi jut: 40.072 eFt 
Munkaadókat terhelő járulékok: 12.178 eFt 
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Dologi kiadások  10.605 eFt 
Ellátottak juttatásai 1.143 eFt 

 

2. Az intézmény alkalmazottainak létszámát az alábbiak szerint állapítják 
meg: 
Teljes munkaidőben foglalkoztatott:                 Pedagógus:               13 fő 
                                                                          Technikai dolgozó:      4 fő 
Részmunkaidőben (napi 4 óra) foglalkoztatott: Pedagógus:                 1 fő 

 

3. Az intézmény gazdálkodása Heréd Község Önkormányzata 
költségvetési számlájáról történik, a gazdálkodási feladatokat a Heréd-
Nagykökényes Körjegyzőség látja el. 

 

4. Az intézmény finanszírozását az önkormányzatok az alábbiak szerint 
biztosítják: 
- A normatív állami támogatást Heréd Község Önkormányzata a Magyar 
Államkincstáron keresztül havonta a nettó finanszírozás keretében kapja meg. 
- Kerekharaszt Község Önkormányzata a hozzájárulását évi 12 
részletben, havonta előre a hónap 3-ig utalja át Heréd Község Önkormányzata 
költségvetési számlájára.  
- Nagykökényes Község Önkormányzata a hozzájárulást évi 12 
részletben, havonta előre a hónap 3-ig utalja át Heréd Község Önkormányzata 
költségvetési számlájára. 

 

5. Társult önkormányzatok a részletes szabályokról a jegyzőkönyv 
mellékletét képező 2009. évi finanszírozási megállapodást elfogadják. 

 

Felkérik a képviselő-testületek a körjegyzőt, hogy az intézmény 
költségvetésének Heréd Község Önkormányzata költségvetésébe a fentiek 
szerinti betervezéséről gondoskodjon, az intézményvezetőt pedig arra, hogy az 
intézmények költségvetésének fentiek szerinti végrehajtásáról gondoskodjon.  

 

Határidő: azonnal és folyamatos 2009. évben 
Felelős: körjegyző, intézményvezető 

 
 

IV.) Napirendi pont 
 

Kérdések, interpelláció 
 

(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a Képviselő-testületeket, hogy most feltehetik kérdéseiket és észrevételeiket. 
 
Szabó Ádám polgármester 
 

Megköszöni Lőrincz Mária iskolaigazgatónak és a tantestületnek munkáját. Reméli, hogy 
évről-évre egyre több gyermek fog járni a herédi Általános Iskolába. Elmondja, hogy a tavalyi 
év folyamán Kerekharaszton 14 gyermek született. Születések terén emelkedő tendenciáról 
számolhat be. 
 
Török László polgármester 
 
Megköszöni ő is a pedagógusok munkáját és további jó egészséget, kíván nekik. 
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Lőrincz Mária iskolaigazgatója 
 

A köszöneteket továbbítja a Tantestület felé és ígéri, hogy a jövőben is ezen az úton 
szeretnénk tovább haladni. Átiratkozás tekintetében ő úgy gondolja, hogy minden szülő és 
gyermek szabad döntése, hogy hova jár iskolába. Ezek az átiratkozások nem érdemelnek 
említést. Majd akkor fog ezeknek jelentőséget tulajdonítani, ha a jó tanulók fognak elmenni 
az iskolából de erről szó sincs. 
 
Kómár József polgármester 
 

Ígéri, hogy megpróbálja az áprilisi ülést az iskolában megszervezni. Elmondja, hogy tegnap 
este a Hatvani Tv-ben Érsek Zsolt polgármester nyilatkozott. A nyilatkozatban a mi 
társulásunkkal foglalkozott, merthogy Kerekharaszt nem velük társult. Aztán azt mondta, 
hogy véleménye szerint az oktatásnak az lenne a legjobb, ha kistérségi szinten működne és, ha 
ez megvalósul, akkor az önkormányzatok is erre a sorsra fognak jutni. A társulással 
véleménye szerint mindhárom önkormányzat jól járt. Herédnek még akkor is megérte, hogyha 
10 MFt-tal többet kell hozzáadni az iskolához. A régi rendszerben volt az a szlogen, hogy 
egységben az erő. Ezt az egyet elismeri. 
 
Kovács József képviselő 
 

Véleménye, hogy a 90-es évek előtt rengeteg munkalehetőség volt a környéken most meg 
csak a munkanélküliek száma nő. A gyermekek meg úgy kerülnek ki az iskolából, hogy 
némelyik még olvasni sem tud. Hová fog fajulni még ez a dolog? 
 
Kómár József polgármester 
 

Politikai vita nem szokott jelen lenni a képviselő-testületi üléseken. 
 
Dr. Forgács György képviselő 
 

Mindenkinek megvan a maga véleménye. 
 
Kómár József polgármester 
 

 
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    Pethőné Nagy Ilona 
körjegyző      jegyző 


