73-11/2012.

Jegyzőkönyv

Készül: Heréd-Kerekharaszt-Nagykökényes Községek Képviselő-testületeinek 2012. április. 26-án
19 órakor kezdődött együttes üléséről.

Határozat száma:
2/2012.(IV.26.)
3/2012.(IV.26.)
4/2012.(IV.26.)

Tárgy:
Herédi Általános Iskola 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadása
Párhuzamos első osztály indítása
A Herédi Általános Iskola intézményfenntartói társulása 2011. évi
tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról

2012. május 11.

Kómár József
polgármester

Gáspár Tamás
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

Csabáné Szabó Erika
jegyzőkönyvvezető
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Szabó Ádám
polgármester

102-9/2011.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd-Kerekharaszt-Nagykökényes Községek Képviselő-testületeinek 2011. április
26-án 17 órakor kezdődött együttes üléséről
Jelen vannak:
Heréd Község Képviselő-testülete részéről:
Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János,
Kerestély Gyula, Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők.
Kerekharaszt Község Képviselő-testülete részéről:
Szabó Ádám polgármester, Bóna Róbert alpolgármester, Dányi Tibor, Pál Ferencné
és Vicián Csabáné képviselők.
Nagykökényes Község Képviselő-testülete részéről
Gáspár Tamás polgármester, Nagy Ferenc, Szita Róbert és Tóth Györgyné
képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző;
Szilvágyi-Hordós Zsuzsanna nagykökényesi pénzügyi ügyintéző;
Román Ernő herédi gazdálkodási előadó;
Lőrincz Mária iskolaigazgató;
Szilágyiné Nagy Katalin igazgatóhelyettes;
Nemesné Magasvári Aranka leendő első osztályos tanárnő.
Kómár József polgármester
Köszönti az együttes ülésen Lőrincz Mária iskolaigazgatót, Szilágyiné Nagy Katalin
igazgatóhelyettest és Nemesné Magasvári Aranka tanár nénit valamint a megjelent képviselőket és
hivatali dolgozókat. Megállapítja, hogy Heréd Község Képviselő-testülete határozatképes, mert a
megválasztott 7 képviselőből 6 képviselő jelen van. Orbán Gábor képviselő úr munkahelyi
elfoglaltság miatt nem tud részt venni az együttes ülésen.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy Nagykökényes Község Képviselőtestülete határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő jelen van. Laczik Rudolf
alpolgármester munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud a mai együttes ülésen részt venni.
Szabó Ádám kerekharaszti polgármester
Köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy Kerekharaszt Község Képviselő-testülete
határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 5 képviselő jelen van. Kevés János Csaba és
Tóbi János képviselő urak jelezték, hogy nem tudnak részt venni az együttes ülésen. Valamint
Pethőné Nagy Ilona körjegyző asszony sem tud az ülésen részt venni.
Átadja a szót Heréd község polgármesterének.
Kómár József polgármester
Javaslatot tesz, a meghívón feltüntetett napirendi pontok megtárgyalására, melyet mindhárom
Képviselő-testület egyszerre szavaz meg.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, a kerekharaszti Képviselő-testület
jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal és a nagykökényesi Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen
szavazattal a meghívón feltüntetett napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan
egyetértett.
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I. Napirendi pont
Beszámoló a Herédi Általános Iskola 2011. évi gazdálkodásáról
(Előterjesztések írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József herédi polgármestere
Minden képviselő kézhez kapta az előterjesztést, mely igen részletesen ismerteti a napirendi pontot.
Felkéri Samu Alfonznét, a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Képviselőtestülettel a bizottsági ülésen elhangzottakat.
Samu Alfonzné herédi képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnöke
A napirendi pontot a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és módosítás nélkül javasolja a
Képviselő-testületnek elfogadásra.
Kómár József herédi polgármestere
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Megkérdezi Lőrincz Mária
iskolaigazgatótól kívánja-e véleményezni a megkapott előterjesztést.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Szeretné megköszönni a herédi önkormányzat pénzügyes kollégáinak az előterjesztést és az egész
éves munkájukat. A számokból jól látható, hogy az iskola törekedett a gazdaságos működésre.
Az iskola 2011. évi költségvetésében nem szerepelt a pedagógus továbbképzési és a szakmai,
informatikai normatíva sem. Pedagógus továbbképzésre ennek ellenére költöttek, mellyel el is
számoltak ebben az évben.
Kicsit több előirányzat maradványra számított. A Nevelőtestület nagyon minimális hiányzással
dolgozik és a legjobb tudásuk szerint próbálják ellátni munkájukat.
Kómár József herédi polgármestere
A pénzügyesek próbáltak mindent részletesen megmagyarázni. Egyetért Lőrincz Mária
iskolaigazgatóval, mely szerint rengeteget dolgoztak a pénzügyes kollégák ezen az előterjesztésen
és egész évben. Szeretné megköszönni ő is a munkájukat. Nem tudja, hogy a következő napirendi
pontot összekapcsoljuk-e a beszámolóval?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A két napirendi pont valóban szorosan kapcsolódik egymáshoz. Lőrincz Mária iskolaigazgató
levélben jelezte, hogy az iskola 2011. évi előirányzat maradványát párhuzamos első
osztályindítására kívánja fordítani valamint a dolgozók jutalmazására. A levelet minden képviselő
részére megküldték.
A jutalom kérdése már az óvoda és körjegyzőség esetében is felmerült. A fenntartó úgy látja, hogy
megfelelő szakmai munka folyt 2011. évben minden intézményben, ezért mindenki megérdemelné
a jutalmat. De az iskola esetében a megmaradt előirányzatot teljes egészében vissza kell fordítani a
párhuzamos első osztályindításra. Amikor az új első osztályra vonatkozó igény felmerült kérte az
iskolaigazgatót készítsen kimutatást a várható költségekről, melyet úgyszintén megküldtünk minden
képviselőnek. Közel 1,7 MFt-ból tudja megoldani ezt a feladatot az iskola. Az iskola 2011. évi
előirányzat maradványa ezzel szemben 1,5 MFt abban az esetben, ha a társult önkormányzatok nem
kérik vissza a megmaradt hozzájárulásaikat. A kettő közti különbözetet, a 200 eFT-ot az iskolának
kell kigazdálkodnia. Mindhárom önkormányzatnak hozzá kell járulnia a plusz egy osztály
indításához, mert a beszerezendő szakmai eszközök költségei létszámarányosan terhelik az
önkormányzatokat, valamint további egy pedagógus is kell alkalmazni szeptember 1-jétől. Az ő
bére is jelentős személyi jellegű kiadás.
A határozati javaslatban az áll, hogy az iskola 2011. évi szabad előirányzat maradványát teljes
egészében fordítsuk vissza az első osztályindításra. A Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság ülésén a
bizottság tagjai kérték nézzük meg, hogy honnan, hány iskolás gyermek fog járni szeptembertől a
Herédi Általános Iskolába a beíratott 36 gyermekből.
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Papp Ákos herédi képviselő
Megnéztük és a 36 gyermekből a beiratkozás alapján Kerekharasztról 7 fő, Nagykökényesről 8 fő,
Herédről 20 fő valamint Erdőtarcsáról 1 fő kezdi meg szeptemberben az iskolát itt Heréden.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Technikailag ez úgy fog kinézni, hogy jelenleg ez az előirányzat maradvány a herédi önkormányzat
általános tartalékában van. A két társult önkormányzatnak nem kell további hozzájárulást fizetni, az
1,5 MFt-ot a herédi önkormányzat fogja átutalni az iskola számlájára és ezzel csökken a herédi
önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka.
Kómár József herédi polgármester
Felkéri a képviselőket további kérdésük, észrevételük megtételére.
Mivel nem volt, a Herédi Általános Iskola 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját a
határozati javaslat szerint szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a Herédi Általános Iskola
2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért a Herédi Általános Iskola 2011. évi gazdálkodásának
beszámolójával, szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a Herédi
Általános Iskola 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.
Szabó Ádám kerekharaszti polgármester
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért a Herédi Általános Iskola 2011. évi gazdálkodásának
beszámolójával, szavazzon.
Kerekharaszt Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a Herédi
Általános Iskola 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.
Kómár József herédi polgármester
Megállapítja, hogy mindhárom Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a Herédi Általános Iskola
2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a határozati javaslat szerint.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, a kerekharaszti Képviselő-testület
jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal és a nagykökényesi Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen
szavazattal, a következő határozatot hozzák:
2/2012.(IV.26.) Heréd–Nagykökényes-Kerekharaszt közös önkormányzati határozat:
Heréd, Nagykökényes, Kerekharaszt Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a
közoktatási intézményfenntartó társulásban működtetett Herédi Általános Iskola 2011. évi
módosított előirányzatát és költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadják el ezer
Ft-ban:

Bevételek:
Működési bevétel
Normatív, központosított tám.
Kistérségi Társulás támogatása
Kerekharaszt hozzájárulása
Nagykökényes hozzájárulása
Heréd hozzájárulása

Eredeti
előirányzat
67.875
42.250
12.403
1.008
1.130
11.084
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Módosított
előirányzat
71.705
4.723
42.250
12.403
1.008
1.130
10.191

Teljesítés
69.837
4.723
41.762
12.093
1.008
1.130
9.121

Eredeti
előirányzat
67.875
1.500
41.331
10.225
13.379
1.440

Kiadások:
Beruházás
Személyi juttatások
Munkaad. terh. Jár.
Dologi kiadások
Ellátottak juttatása

Módosított
előirányzat
71.705
42.011
10.581
17.364
1.749

Teljesítés
69.837

Teljesítés
%
97,39

41.270
10.451
16.367
1.749

98,24
98,77
94,26
100,00

Az Általános Iskola szabad előirányzat maradványát a társult önkormányzatok 1.569 eFtban állapítják meg és hagyják jóvá, melyet az intézmény 2012. évi költségvetésébe
beépítve a 2012/2013. tanévre párhuzamos első osztály kialakításához szükséges személyi
és dologi kiadásokra kell többlet előirányzatként az intézmény elemi költségvetésében
biztosítani.
Felhívják a képviselő-testületek a körjegyzőt, hogy az intézményi költségvetés teljesítését
Heréd Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési beszámolójában a fentiek szerint
szerepeltesse.
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző
II. Napirendi pont
Párhuzamos első osztályindítása iránti kérelem
(Előterjesztések írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József herédi polgármestere
Mint már az előző napirendi pontban említettük az erről szóló előterjesztést mindenki megkapta.
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Felkéri Lőrincz Mária igazgatót a
napirendi pont ismertetésére.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Áprilisban megtörtént a beiratkozás, ahol is 36 iskoláskorú gyermeket írattak be a szülők. A várható
magas gyermeklétszámról már korábban értesültünk, melyet jeleztük a fenntartó herédi
önkormányzatnak. A mostani elsős tanárnőt is megkérdezte, hogy várható-e olyan gyermek, aki
ismétlésre szorul. Az elsős tanárnő szerint 3-4 olyan gyermek lesz, akiknek maradniuk kellene első
osztályban. Így az első osztályosok létszáma 38-39 főre emelkedhet.
Ezen információk ismeretében már biztossá vált, hogy két első osztály indításban kell gondolkodnia
az iskolának. A jogszabály szerint maximum 34 fő helyezhető el egy osztályban. A jogszabályi
előírásnak megfelelően a csoportlétszám emelést is valamint a párhuzamos első osztályindítását is
véleményeztetni kell a Diákönkormányzattal és a Szülői Munkaközösséggel. A Nevelőtestület, az
iskolai vezetőség, a DÖK és a Szülő Munkaközösség egybehangzó véleménye, hogy minden leendő
elsős gyermeket megillet a megfelelő színvonalú iskolai oktatás.
Az iskola adottságai kötöttek. Jelen pillanatban 8 osztályban folyik a tanítás. Az osztálytermekből
korábban három szaktantermet kellett kialakítanunk. Az iskola gyermeklétszáma pedig évről évre
emelkedett, így egyre több helyre volt szükség.
Véleménye szerint a két első osztályt teljesen azonos feltételekkel kell indítani. Sőt a többi tanulót
sem érheti hátrányosan, hogy ebben a tanévben két első osztályt kell indítani. Sok időt töltöttek
azzal, hogy ezt hogy is valósítsuk meg. A két első osztályt a földszinten szeretnénk elhelyezni
egymás mellett. Plusz szemléltető eszközökre is szükség van, de az nem szerepel a kiadások között,
mert azt az iskola a 2012. évi alsó tagozat költségvetésében szereplő szakmai eszközvásárlási
előirányzatából megoldják. A következő probléma az volt, hogy a többi osztályt hogyan helyezzék
el. Eddig a 2., 3., 4., és az 5. osztály állandó tanteremmel rendelkezett, ők legtöbbet a saját
osztálytermeikben tartózkodnak. Ezt továbbra is szeretnénk, ha így maradna. A 6., 7. és 8. osztály
pedig vándorol.
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Nehezíti a helyzetet, hogy több olyan óra is van, mely csoportbontásban történik, ez további plusz
tanterem biztosításával oldható csak meg. Az iskola Pedagógiai Programja alapján 12 éve minden
évfolyamon van matekból és magyarból felzárkóztató, valamint a 8. osztályosok részére két
tehetséggondozói óra. A csoportbontások miatt korábban már az udvari termet is át kellett alakítani
tanteremmé valamint az alsós osztályok testnevelés óráin sokszor azokban a termekben is folyt
oktatás a felső tagozatosoknak. A következő probléma az volt hogyan is helyezzék el az alsó
tagozatos osztályokat. A mostani 1. é 2. évfolyam csoportlétszáma viszonylag kevesebb, mint a
többi osztályé, ezért arra gondoltak, hogy a részükre alakítanánk ki az udvari termet rendes
osztálytanteremmé. De ehhez jelentősen át kellene alakítani azt a termet. Az alsós szülői
munkaközösség véleménye, hogy nem szeretnének azért hátrányba kerülni, mert jövőre két első
osztályt kell indítani. Ismerteti az új tanterem kialakításának költségeit.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Mi csak azt mondtuk, hogy a 1,5 millió Ft feletti részt a 200 ezer forintot valamiből meg kell
spórolni, mert arra további pénz nem tudnak a társult önkormányzatok biztosítani. Szerepel a
kimutatásban, hogy a nyári hónapban is alkalmazza az iskola a leendő elsős tanárnőt.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
A bérrel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy jelen pillanatban egy kolléganő GYES-en van.
Most telik le a GYES-e, már a szabadságát tölti. Az őt helyettesítő tanárt pedig június 30-ig
határozott időre vette fel. A törvényi előírásoknak megfelelően jár neki fél évre a szabadság és a
végkielégítés is elbocsátás esetén. Az ő személyi jellegű kiadásait a 2012. évi költségvetés már
tartalmazza. Mivel viszont az ő munkájával a Nevelőtestület meg van elégedve, úgy gondolja, hogy
szeptembertől őt tovább tudja alkalmazni és így egy havi bért tud az iskola megspórolni abból, ha
nem elbocsátja, hanem meghosszabbítja a szerződését.
A beszerzendő bútorokat akciós áron tervezték, ennél olcsóbban már nem tudják beszerezni.
A kimutatás készítésekor próbálta úgy összeállítani a szükséges feladatokat, hogy a lehető
legkevesebb kiadással járjon.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A tervezettnél 198 ezer Ft-al kevesebbet tudnak biztosítani a társult önkormányzatok, a
különbözetet a 2012. évi költségvetésből kell megoldania az iskolának.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
A 200 ezer Ft-os különbözetre nem tett semmilyen fajta kérést, tisztában volt vele, hogy azt az
iskolának kell előteremtenie.
Kómár József herédi polgármester
Ettől nagyobb összegű különbözetet is megoldott már az iskola. Úgy gondolja, hogy ezt is meg
fogja tudni oldani az iskola.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Valóban a 700 ezer Ft-os különbözetet megoldották a világítás korszerűsítéshez, mely a
jótékonysági bálból befolyt bevételünk volt. De most már nincs az iskolának semmilyen spórolt
pénze. Azért jött ide, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületeket, hogy miért van szükség az
iskolának a párhuzamos első osztályindítására és a 2011. évi előirányzat maradványra.
Kómár József herédi polgármester
Az iskola meg fogja tudni oldani a különbözet biztosítását?
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Természetesen.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Megkérdezi Lőrincz Mária iskolaigazgatótól, hogy a párhuzamos első osztályindítás miatt
szükséges-e az Alapító Okiratot módosítani vagy sem? Ő úgy látja, hogy nem kell, mert csak
évfolyamszám szerepel benne.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Nem kell módosítani az iskola Alapító Okiratát sem a párhuzamos osztályindítás miatt, sem az
iskolai összlétszám emelkedése miatt, még így is beleférnek.
Kómár József herédi polgármester
Felkéri a képviselőket további kérdésük, észrevételük megtételére.
Mivel nem volt, a Herédi Általános Iskola párhuzamos első osztályindításáról szóló határozatát
szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a Herédi Általános Iskola
párhuzamos első osztályindítását elfogadta.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért a Herédi Általános Iskola párhuzamos első
osztályindításáról szóló határozatával, szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a Herédi
Általános Iskola párhuzamos első osztályindítását elfogadta.
Szabó Ádám kerekharaszti polgármester
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért a Herédi Általános Iskola párhuzamos első
osztályindításáról szóló határozatával, szavazzon.
Kerekharaszt Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a Herédi
Általános Iskola párhuzamos első osztályindítását elfogadta.
Kómár József herédi polgármester
Megállapítja, hogy mindhárom Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a Herédi Általános Iskola
párhuzamos első osztályindításáról szóló határozatát.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, a kerekharaszti Képviselő-testület
jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal és a nagykökényesi Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen
szavazattal, a következő határozatot hozzák:
3/2012.(IV.26.) Heréd–Nagykökényes-Kerekharaszt közös önkormányzati határozat:
Heréd, Nagykökényes, Kerekharaszt Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei,
mint fenntartók a közoktatási intézményfenntartó társulásban működtetett Herédi Általános
Iskola 2012/2013-as tanévében párhuzamos első osztályindításáról szóló iskolaigazgatói
előterjesztést megtárgyalták, a Közoktatásról szóló mód.1993. évi LXXIX.tv. 3. melléklete
I.- II. pontjára és a várható 36 első osztályos tanulóra figyelemmel engedélyezik a
2012/2013. tanévben két első osztályindítását.
A Képviselő-testületek a párhuzamos osztály indításához szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosítására megemelik az intézmény 2011. évi előirányzat maradványából 1.569
eFt-tal az intézmény költségvetési előirányzatát és létszámkeretét 2012.09.01.-től
1 fő
pedagógussal, mellyel az intézményi létszámkeret 17,5 főről 18,5 főre emelkedik.
Felkérik a képviselő-testületek a körjegyzőt, hogy az intézmény költségvetésébe a többlet
előirányzat betervezéséről gondoskodjon, az intézményvezetőt pedig a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal és folyamatos 2012. évben
Felelős: körjegyző, intézményvezető
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Amikor ez a probléma első körben felmerült a herédi önkormányzatnál teljesen egyetértettek a két
első osztály indításában. 34 kisiskolát nem lehet egy osztályba összezsúfolni valamint a mostani
iskolai követelmények elsajátításban is gondot okozna. De erről a jelenlévő Nemesné Magasvári
Aranka leendő elsős tanár nénit kellene megkérdezni, ő jobban tudja, mint jelentene 34 gyermek
egy osztályban való elhelyezése.
III. Napirendi pont
Beszámoló a Herédi Általános Iskola közös intézmény működtetésére
létrehozott intézményfenntartó társulás 2011. évi tevékenységéről,
a társulási cél megvalósulásáról
(Szóbeli előterjesztés)
Kómár József herédi polgármester
Írásos előterjesztés nem készült erről a napirendi pontról.
Bár a 2011. évről kell most beszélgetnünk, de mégis a jövő kérdése a legfontosabb a társult
önkormányzatoknak. Korábban már megjósolta, hogy ki fogjuk nőni az iskolát. Ez jó hír. Jövőre
viszont a kimutatások alapján már nem lesz ilyen probléma.
Van ennél sokkal súlyosabb probléma is. Mindannyian tudjuk, hogy 2013. január 1-jétől a tanárok
bére átkerül a Kormányhivatalhoz. A technikai személyzet bére kérdéses volt. Ez is tisztázódni
látszott még pedig, hogy ők is menni fognak a Kormányhivatalhoz. De a legutolsó információi
alapján mégis maradnak továbbra is az önkormányzatoknál, mely nagy érvágás lesz az
önkormányzatoknak. Akkor még az iskolabusz szolgáltatásról nem is beszéltünk, hiszen a
normatíva megszűnésével az iskolabusz szolgáltatás normatívája is megszűnik. Valószínű, hogy
majd pályázni kell a szolgáltatás biztosítására.
A normatíva alapból meg fog szűnni, teljesítményfinanszírozás lesz. Az iskolával kapcsolatos
mindenfajta normatíva megszűnik. El kell mondani azt is, hogy a kistérségben már 3 település kérte
az iskola egyházi fenntartás alá helyezését. Ebben az esetben a szülők hozzájárulását is ki kell
kérnie az iskolának. Apcon két szülő nem járult hozzá. A legolcsóbb megoldásnak jelen pillanatban
az egyháznak történő átadás tűnik, mert így mindenfajta gondja megszűnik az önkormányzatnak.
Viszont így minden döntés joga is az egyház kezébe kerül. Szeretné, ha az iskola önkormányzati
fenntartásban maradhatna, de mivel lényegesen meg fog változni a finanszírozás ezt a társult
önkormányzatoknak még meg kell beszélniük.
Kb. két hét múlva jön Hatvanba Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár tájékoztatást tartani. A pontos
időpontot még nem tudjuk, de kér mindenkit, akit érdekel, ez az iskola további sorsa, menjen el erre
a megbeszélésre. A legújabb fejlemények szerint már dolgoznak a végrehajtási rendeleten, mely
várhatóan egy héten belül megszületik. Szeretné, ha helyben megmaradhatna az iskola és továbbra
is közös fenntartásban. A mostani intézményfenntartói társulások december 31-vel megszűnnek. Az
új társulások létrehozására kapnak időt az önkormányzatok, így a lehetőség továbbra is meg lesz.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az új Ötv. szerint is felül kell vizsgálni a társulásokat. Véleménye szerint jó a társulás, mert költség
takarékosan lehet működtetni az iskolát. A változásoktól ő nem tart annyira. Az új dolgoktól
természetesen mindig tartunk, de jó dolgok is lehetnek benne.
Kómár József herédi polgármester
Amikor ezt a társulást létrehoztuk teljesen más volt a helyzet, akkor tudtuk mennyi normatívát
kapunk majd rá. Most nem áll a rendelkezésünkre semmilyen pontos adat.
Nagy Ferenc nagykökényesi képviselő
Az akkori jogszabályt is nehezen lehetett értelmezni. Most pedig folyamatosan változik a
jogszabály is. Nincs viszonyítási alapunk.

17

Kómár József herédi polgármester
Beszéljünk a számokról. Mindenki tudja, mennyibe kerül a technikai személyzet bére, az
iskolabusz, a közüzemi számlák. Ha továbbra is társulásban kívánjuk ellátni ezt a feladatot, akkor
azt a társult önkormányzatoknak kell közösen megfizetnie.
Szabó Zsolt országgyűlési képviselővel is beszélt erről, aki elmondta, hogy azon
önkormányzatoktól, akik iskolájukat átadják az egyháznak azoknál bele fognak nyúlni a kapott
SZJA-ba, az SZJA kompenzációjukba és az iparűzési adó felét is elveszik. Úgy értesült, hogy
egységesen minden településen 2 %-os iparűzési adót fognak 2013-tól bevezetni. Az egységes és
kötelező iparűzési adó bevezetését nagyon helyesnek tartja. Akik részben megtartják iskolájukat,
azoktól lényegesen kevesebbet fognak elvenni az SZJA-ból, de az iparűzési adóhoz nem fognak
nyúlni.
Nagy Ferenc nagykökényesi képviselő
Külön normatívát, azért csak hagynak az iskolák működtetésére?
Kómár József herédi polgármester
Normatíva semmilyen formában nem marad meg.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Általánosságban elmondható, hogy minden változástól meg vagyunk ijedve, és amikor tisztázódnak
a körülmények akkor megnyugszunk, hogy ez nem is olyan veszélyes. A cél az, hogy továbbra is
társulásban lássuk el a feladatot, a pénzügyes kollégák utána fognak járni mi ennek a feltétele.
Eddig is mindhárom település arra törekedett, hogy olyan formában lássa el ezt a feladatát, mely
gazdaságos a részére.
Kómár József herédi polgármester
Korábbi években az volt a cél, hogy minél több gyermek járjon az iskolába. Különféle plusz
normatívákat lehetett igényelni erre. Ez a fajta motiváció megszűnt.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
A mostani törvény alapján már nem osztálylétszámról beszélünk, hanem számított
osztálylétszámról. Ami azt jelenti, hogy a sajátos neveltetési igényű gyermekek nem egy főnek
számítanak, hanem 2 és 3 főnek. Ezzel kapcsolatban még egy probléma van, még pedig, hogy ezen
a három településen a leendő elsősek között nincs a jelenlegi állás szerint ilyen sajátos nevelési
igényű gyermek. A problémák nagyon sok esetben csak az iskolában derülnek ki, mely véleménye
szerint nem jó sem a gyermeknek, sem az iskolának.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Óvodában kellene kezdeni a sajátos nevelést. Az óvodából beszerezhető a 3H gyermekről a
kimutatást. Lehetséges, hogyha szorosabb kapcsolat lenne az iskola és az óvoda között ezek
kiküszöbölhetőek lennének.
Tóth Györgyné nagykökényesi képviselő
A sajátos nevelésű gyermekek nyilvántartása és fejlesztése szigorú szabályok között zajlik az
óvodában is. Az előző ülésen az óvodavezető elmondta, hogy a legtöbb szülő nem viszi el Nevelési
Tanácsadóba a gyermeket. Az óvodavezetői javaslatot meg kell értetni a szülővel, ez csak
kommunikáció kérdése. Sokkal nehezebb a hibákat korrigálni, ha megvárják amíg a gyermek
iskolába megy. Az első három év a legfontosabb a gyermek életében.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Jó lenne, ha most az óvodavezető is itt lenne, hogy hozzá tudna ehhez a problémához szólni.
Nagy Ferenc nagykökényesi képviselő
De pont azt mondta az óvodavezető, hogy a szülő nem hajlandó elvinni a gyermeket a Nevelési
Tanácsadóba.
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Tóth Györgyné nagykökényesi képviselő
Minden óvodás gyermekről kell készíteni feljegyezést. Ezzel az anyaggal kellene a szülőket iskola
előtt a Nevelési Tanácsadóba elküldeni. A feljegyzéssel nyomon követhető lenne a gyermek
fejlődése.
Kómár József polgármester
Nem kötelező, hogy minden gyermeket a Nevelési Tanácsadóba küldjön az óvodavezető.
Tóth Györgyné nagykökényesi képviselő
Nem minden gyermeket, csak a problémásakat kellene a Nevelési Tanácsadóba küldeni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Kerekharaszt nem szólt még hozzá ehhez a napirendi ponthoz. Megkérdezi Szabó Ádám
kerekharaszti polgármestert, hogyan látja a társulási cél megvalósulását.
Szabó Ádám kerekharaszti polgármester
A társulás jól működött. Örül neki, hogy éltek ezzel a lehetőséggel. Véleménye, hogy meg kell
várni milyen jogszabályok fognak életbe lépni, melyet megismerve próbálunk majd alkalmazkodni
hozzá. A jövőben is Kerekharaszt ilyen formában szeretné ezt a feladatot ellátni. Nem áll
szándékukban iskolát nyitni Kerekharaszton. A kimutatások alapján jól működik így az iskola. Meg
vannak elégedve az iskola munkájával.
Kómár József polgármester
Az étkezetésről még nem is beszéltünk. Az állam elképzelései között központi étkeztetés szerepel.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Az iskola nevében szeretné mindhárom Képviselő-testületnek köszönni az iskolához való pozitív
hozzáállását és támogatását. Az iskolai társulás létrejöttétől az iskola nemcsak működött, hanem
jelentős fejlődésen is átesett. Tudja, hogy a nehéz gazdasági helyzet mindenkit megviselt, de az
iskola ebben az időben is helyt állt. Elmondható, hogy a Herédi Általános Iskola egy jól felszerelt,
tiszta iskola.
Megköszöni Nagykökényesnek és Kerekharasztnak azt, hogy együttműködően álltak az iskolához.
Sok felkérést kapnak mind a két településről, melynek nagyon szívesen tesznek eleget. Mindig
szeretettel fogadják őket a társult önkormányzatok.
Ha a kistérségi iskolákkal összehasonlítjuk gazdaságossági szempont alapján az iskolánkat, akkor
elmondható, hogy igen gazdaságosan működik a herédi iskola. Az itt tanuló diákok mindent
megkaptak és kapnak, amit az iskola részükre tud biztosítani.
A másik fontos szempont a szakmai munka végzése, melyet mi sem igazol jobban, hogy évről évre
növekszik az iskola tanulók létszáma. Véleménye szerint a Herédi Általános Iskolának szakmailag
jól képzett Nevelőtestülete van. A munkához való hozzáállása pedig példa értékű.
A versenyeken az iskola tanulói igen szép helyezéseket érnek el. Rendszerint csak a gimnáziumok
előzik meg a Herédi Általános Iskola tanulóit. Büszkék vagyunk a tanulók elért sikereire.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Nem örült annak idején, hogy a nagykökényesi iskolát be kellett zárni. Mégis el kell ismernie, hogy
jól működik a társulás, jó szakmai munka folyik ebben az iskolában. Szeretné a nagykökényesi
Képviselő-testület nevében megköszönni az iskolának a munkáját. Valamint továbbra is úgy
gondolja a nagykökényesi Képviselő-testület, hogy ezt a feladatot a jövőben is társulási formában
szeretnék ellátni.
Kómár József polgármester
A herédi Képviselő-testület nevében ő is szeretné, megköszöni az iskola munkáját. Mindannyian
tudjuk, hogy az iskola milyen szép eredményeket ér el, olykor még az újságokban is szerepelnek. Jó
érzés erről olvasni. Fél a jövőtől, mert jelentős változásokon fog átmenni az iskola.
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A Társulási Megállapodásban szerepel, hogy a társulási célokról és azok megvalósulásáról a társult
önkormányzatoknak be kell számolni, ezért kell elfogadni ezt a beszámolót.
Bóna Róbert kerekharaszti alpolgármester
Szeretné a kerekharaszti Képviselő-testület nevében megköszönni a Herédi Általános Iskolának a
rendezvényeiken való részvételt, hiszen szinte majdnem minden rendezvényükön fellépnek az
iskolás gyerekek. Mint szülő is szeretné megköszönni a Nevelőtestület munkáját. Gratulálni
szeretne az iskolának az elért szép eredményekhez.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, az iskolai társulás 2011. évi
tevékenységéről, társulási cél megvalósulásáról szóló szóbeli beszámolót szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a társulás 2011. évi
tevékenységéről, társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolóját elfogadta.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért a társulás 2011. évi tevékenységéről, társulási cél
megvalósulásáról szóló szóbeli beszámolóval, szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a társulás 2011.
évi tevékenységéről, társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolóját elfogadta.
Szabó Ádám kerekharaszti polgármester
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért a társulás 2011. évi tevékenységéről, társulási cél
megvalósulásáról szóló szóbeli beszámolóval, szavazzon.
Kerekharaszt Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a társulás 2011.
évi tevékenységéről, társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolóját elfogadta.
Kómár József polgármester
Megállapítja, hogy mindhárom Képviselő-testület elfogadta az iskolai társulás 2011. évi
tevékenységéről, társulási cél megvalósulásáról szóló szóbeli beszámolóját.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, a kerekharaszti Képviselő-testület
jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, a nagykökényesi Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen
szavazattal, a következő határozatot hozzák.
4/2012.(IV.26.) Heréd–Nagykökényes-Kerekharaszt közös önkormányzati határozat:
Heréd, Nagykökényes, Kerekharaszt Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei
megtárgyalták a Herédi Általános Iskola fenntartására létrehozott közoktatási
intézményfenntartó társulás 2011. évi működéséről, a társulási cél megvalósulásáról szóló
beszámolót és azt elfogadták.
Társult Önkormányzatok egyet értenek abban, hogy ameddig jogszabályi lehetőség van rá,
addig a Herédi Általános Iskola továbbra is a jelenlegi formában működjön tovább a társulás
keretében.
Nemesné Magasvári Aranka leendő első osztályos tanárnő
Köszöni a Képviselő-testületeknek a pozitív hozzáállást a Herédi Általános Iskolához. A herédi
Nevelőtestület nevében megígérheti, hogy a jövendő ifjúságot legjobb tudásunk szerint fogják
továbbra is nevelni. Köszöni, hogy itt lehetett.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Már csak az iskolabusz szolgáltatást kell a társult önkormányzatoknak megtárgyalniuk. Utána pedig
úgyis szünet lesz. Javasolja, hogy az iskola részéről érkezett vendégek maradjanak még..
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IV.

Napirendi pont

Kérdések, egyebek
 Lakatos Lajos iskolabusz szolgáltatást végző vállalkozó díjemelési kérelme
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József herédi polgármester
Mindenki megkapta Lakatos Lajos vállalkozó kérelmét. Amikor a kérelmét benyújtotta, arról
tájékoztatta, hogy csak az együttes ülés keretében fogják a társult önkormányzatok megtárgyalni a
kérelmet. Hogy áll most az iskolabusz normatíva?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Jelenleg nettó 18.500 Ft a napi szállítási díja.
Román Ernő herédi gazdálkodási ügyintéző
4.660.000 Ft az iskolabusz éves normatívája, melyből 4.347.000 Ft-ot már beterveztünk erre a
feladatra, 313.000 Ft szabad normatíva áll még rendelkezésünkre, de az a herédi önkormányzat
költségvetésében van.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Korábban úgy terveztük, hogy a fennmaradó normatíva részt az iskola jutalom kiránduláshoz fogja
felhasználni.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
De ők már ebből a megmaradt pénzből költöttek korcsolyázásra utazáshoz. Összesen 187 tényleges
tanítási nap van.
Román Ernő herédi gazdálkodási ügyintéző
Az eddigi kirándulások már rögzítve vannak. Ezek alapján még 102 napunk van hátra.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Meg szeretné kérdezi az intézménytől és a társult önkormányzatoktól, hogy az iskolabusz
szolgáltatás minőségével elégedettek-e?
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Az iskola részéről teljesen meg vannak elégedve a szolgáltatással. A vállalkozó nagyon odafigyel a
gyerekekre, az utaskísérő mindig ott van. Nincs az iskolának panasza a szolgáltatásra.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A régi szállító bejelentette, hogy nem tudja tovább ellátni a szolgáltatást. A gesztor önkormányzat
ekkor megpályáztatta ezt a feladatot, így nyerte el a szolgáltatást Lakatos Lajos vállalkozó. Nagy
Ferenc nagykökényesi képviselő, amikor tájékoztatta az ottani testületet a szolgáltató váltásról örült
ennek a változásnak, mert neki jó személyes tapasztalatai vannak a vállalkozóval kapcsolatban.
A számítások szerint erre a feladatra még 20.700 Ft/nap nettó összeg áll rendelkezésünkre. A
vállalkozó pedig nettó 20.000 Ft/nap szállítási díjat kért tőlünk május 1-jétől.
Kómár József polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, Lakatos Lajos vállalkozó
iskolabusz szolgáltatás díjemelési kérelmét szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a Lakatos Lajos
vállalkozó iskolabusz szolgáltatás díjemelési kérelmét elfogadta.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért Lakatos Lajos vállalkozó iskolabusz szolgáltatás díjemelési
kérelmével, szavazzon.
21

Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a Lakatos Lajos
vállalkozó iskolabusz szolgáltatás díjemelési kérelmét elfogadta.
Szabó Ádám kerekharaszti polgármester
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért Lakatos Lajos vállalkozó iskolabusz szolgáltatás díjemelési
kérelmével, szavazzon.
Kerekharaszt Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal Lakatos Lajos
vállalkozó iskolabusz szolgáltatás díjemelési kérelmét elfogadta.
Kómár József polgármester
Megállapítja, hogy mindhárom Képviselő-testület elfogadta Lakatos Lajos vállalkozó iskolabusz
szolgáltatás díjemelési kérelmét.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, a kerekharaszti Képviselő-testület
jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, a nagykökényesi Képviselő-testület jelenlévő 4 tagja, 4 igen
szavazattal, a következő határozatot hozzák.
5/2012.(IV.26.) Heréd–Nagykökényes-Kerekharaszt közös önkormányzati határozat:
Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes Községek Önkormányzatának Képviselőtestületei megtárgyalták Lakatos Lajos egyéni vállalkozó (Lőrinci) kérelmét az
iskolabusz szolgáltatás díjemelésére vonatkozóan.
A Képviselő-testületek úgy döntöttek, hogy a rendkívüli üzemanyagár emelkedésekre
tekintettel elfogadják a 2011/2012 tanévre szóló vállalkozói szerződésre vonatkozóan
a kért szállítási díj emelést, így a 2012. 05.01.-től 20.000,-Ft/nap + 27 % ÁFA díjazás
illeti meg a vállalkozót az iskolabusz szolgáltatás teljesítéséért.
Felhatalmazzák a Képviselő-testületek Heréd község polgármesterét a vállalkozási
szerződés módosítás aláírására.
Felkérik a Képviselő-testületek Heréd és Nagykökényes Községek Körjegyzőjét,
hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Felelős: polgármester, körjegyző
Határidő: értesítésre: 15 nap
szerződés módosításra: 30 nap
Kómár József polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, megköszöni a jelenlétet és az együttes ülést bezárja.

Kmf.

Kómár József
polgármester

Gáspár Tamás
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző

22

Szabó Ádám
polgármester

