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Gáspár Tamás
polgármester

73-21/2012.
Jegyzőkönyv
K é s z ü l : Heréd-Kerekharaszt-Nagykökényes Községek Képviselő-testületeinek 2012. november
14-én 18 órakor kezdődött rendkívüli együttes üléséről.
Jelen vannak:
Heréd Község Képviselő-testülete részéről:
Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János, Kerestély
Gyula, Orbán Gábor, Papp Ákos és Samu Alfonzné képviselők.
Kerekharaszt Község Képviselő-testülete részéről:
Szabó Ádám polgármester, Bóna Róbert alpolgármester, Dányi Tibor, Kevés János
Csaba és Pál Ferencné képviselők.
Nagykökényes Község Képviselő-testülete részéről
Gáspár Tamás polgármester, Laczik Rudolf alpolgármester, Nagy Ferenc, Szita Róbert
és Tóth Györgyné képviselők.
Tanácskozási joggal az ülésen megjelent:
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző,
Lőrincz Mária iskolaigazgató;
Szilvágyi-Hordós Zsuzsanna nagykökényesi pénzügyi ügyintéző;
Román Ernő herédi gazdálkodási ügyintéző.
Kómár József herédi polgármester
Köszönti az együttes ülésen megjelent képviselőket, Lőrincz Mária iskolaigazgatót és a hivatali
dolgozókat.
Megállapítja, hogy Heréd község Képviselő-testülete határozatképes, mert a megválasztott
7 képviselőből, 7 képviselő jelen van.
Szabó Ádám kerekharaszti polgármester
Köszönti az együttes ülésen megjelent képviselőket, intézményi vezetőt és a hivatali dolgozókat.
Megállapítja, hogy Kerekharaszt község Képviselő-testülete határozatképes, mert a megválasztott
7 képviselőből, 5 képviselő jelen van. Két képviselő jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ülésen.
Körjegyző asszonyuk viszont betegség miatt nem tud itt lenni.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy Nagykökényes község Képviselő-testülete
határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből, 5 képviselő jelen van.
Kómár József herédi polgármester
A meghívóban feltüntetett napirendi pont kiegészül még egy napirendi ponttal, melynek keretében a
Képviselő-testületek a Herédi Általános Iskola 2012. évi előirányzatainak módosítását fogja
megtárgyalni.
Megkérdezi a képviselőktől van valakinek javaslata a napirendi pontok tárgyalására? Mivel nincs,
javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalására az elhangzott módosítással,
melyet mindhárom Képviselő-testület egyszerre szavaz meg.
Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes önkormányzatok Képviselő-testületei a meghívón feltüntetett
napirend tárgyalására vonatkozó módosított javaslattal egyhangúan egyetértettek.
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I. Napirendi pont
Herédi Általános Iskola működtetése
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József herédi polgármester
A napirendi pontról készült írásos előterjesztést és mellékleteként egy pénzügyi kimutatás, melyet
minden képviselő megkapott.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Előzményként el kell mondani, hogy a szeptemberi ülésen a herédi Képviselő-testület tett egy olyan
szándéknyilatkozatot, hogy továbbra is maga szeretné működtetni a Herédi Általános Iskola épületét.
Akkor pusztán érzelmi alapon döntött a herédi Képviselő-testület, mert nem rendelkezett még pontos
információval a jövő évi finanszírozásról.
E témában Lőrincz Mária iskolaigazgató több értekezleten is volt, így kéri, hogyha nem pontos vagy
nem korrekt az önkormányzat információja legyen szíves azt kiegészíteni. Az előterjesztésben külön
kihangsúlyoztuk, hogy nem az intézmény fenntartásáról kell döntenie a Képviselő-testületeknek,
hanem az iskola épületének működtetéséről. Az intézmény fenntartásába nincs beleszólása a
Képviselő-testületeknek, ez alatt azt érti, hogy sem az iskola szakmai munkájába, sem a
pedagógusállomány visszakérésébe nincs beleszólásunk. A három társult önkormányzat arról dönthet,
hogy az iskola épületének fenntartását – rezsiköltséget, technikai dolgozók bérét, az oktatáshoz
szükséges szakmai anyag biztosítását – átvállalják-e az államtól. A herédi önkormányzat nem tartozik a
forráshiányos önkormányzatok közzé, de több millió forintos lekötött betétje sincsen, mint pl.: visontai
önkormányzatnak, akinek jelentős iparűzési adó bevétele van.
Az iskola épületének fenntartásával kapcsolatban csak a gesztor önkormányzatnak kell nyilatkozatot
tennie, mint 3.000 fő alatti településnek, hogy működtetni kívánja-e az iskola épületét. A gesztor
önkormányzatnak azért van szüksége a társult önkormányzatok döntésére, mert ha mégis vállalja az
iskola épületének fenntartását, a fenntartási költségekhez a két társult önkormányzattól gyermeklétszám
arányosan hozzájárulást kérhetne. Az előzetes számításokból jól látszik, hogy a gesztor önkormányzat
részéről nagy bátorság lenne most ezt meglépni. A jogszabály szerint a későbbiekben minden választási
ciklusban, a választást követő 6 hónap belül lehet módosítani a korábban meghozott döntést az iskola
működtetésével kapcsolatban.
A herédi Képviselő-testület szeptemberi ülésén tett egy szándéknyilatkozatot, hogy meg szeretnénk
tartani az iskola épületműködtetést. Ezért javasolja, hogy hozzon a három önkormányzat egy közös
döntést, hogy mégsem tudják vállalni az iskola épületének fenntartását. Ha a Képviselő-testületek
mégis úgy döntenének, hogy bevállalják az iskola épületének fenntartását, akkor az állam megvizsgálja
a gesztor önkormányzat pénzügyi helyzetét, hogy valóban képes-e a feladat ellátására.
Jelenlegi számításaink alapján az iskola fenntartásához 19 millió 571 ezer Ft-ot kellene hozzá tenni a
három társult önkormányzatnak. Az utolsó ismereteink szerint – a költségvetési törvényjavaslat alapján
-, ha az iskolát nem működtetjük csak a kötelezően előírt feladatokat látja el Heréd község, akkor is
több mint 18 millió Ft működési hiány várható a gesztor önkormányzatnál. Felkéri Román Ernő herédi
gazdálkodási ügyintézőt ismertesse a Képviselő-testületekkel a pénzügyi számításokat.
Román Ernő gazdálkodási ügyintéző
Ha a herédi önkormányzat 2012. évi költségvetését vesszük bázis alapnak és ehhez viszonyítunk, akkor
az önkormányzatnak 18 millió 090 ezer Ft forráshiánya lesz 2013-ban. Ha bevállalják a Képviselőtestületek az iskola épületének fenntartását, annak fenntartási költségei tovább növelik a herédi
önkormányzat hiányát 19.571 eFt-tal, azaz összesen 37 millió 661 ezer Ft hiány várható. A 2012. évi
februári elfogadott költségvetés működési költségeit vette alapul a számításaihoz, mely nem
tartalmazza még a beruházási, fejlesztési költségeket. Ismerteti a Képviselő-testületekkel a kiküldött
pénzügyi kimutatás 3 oldalát.
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Kómár József herédi polgármester
A harmadik oldalon lévő első táblázat a herédi önkormányzat 2012. évi teljes költségvetése. Ebből
tisztán látszik, hogy az iskola 2012. évben 70 millió Ft-os költségvetéssel rendelkezett. Az is biztos,
hogy az önkormányzat közel 90 millió Ft-tal kevesebb fog kapni 2013-ban. Az önkormányzatnak egy
plusz bevételi forrása lesz még 2013-ban a közműadó, melyet már el is fogadott a kormány. Bár az is
igaz, hogy több módosító javaslat is van a kormány előtt, de csak a már elfogadott javaslatokat tudjuk
az önkormányzat költségvetésébe beépíteni.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A holnapi napig lehet dönteni az iskola épületének fenntartásáról. Korábban abban reménykedett a
herédi Képviselő-testület - amikor meghozta azt a szándéknyilatkozatát, hogy szeretné fenntartani az
iskoláját -, hogy a működtetéséhez kapunk plusz pénzt, ha visszaigényeljük az iskolát vagy kevesebb
elvonásra számíthatunk.
Mi abban a helyzetben vagyunk, hogy nem kötelező vállalni az iskola épületének fenntartását, de ha
mégis vállaljuk plusz pénzt nem adnak hozzá azt a három társult önkormányzatnak kell biztosítania. Ez
ügyben telefon is kértek a polgármester úrral segítséget a Heves Megyei Oktatási Hivataltól.
Megkérdezték, ha nem kötelező Heréd önkormányzatának vállalni az iskola fenntartását várható, hogy
később adnak hozzá plusz pénzt? Azt a választ kaptuk, hogy az önként vállalt feladathoz
plusztámogatásban nem fogunk részesülni.
Kómár József herédi polgármester
A Képviselő-testületeket biztos érdekli, hogy a kistérség 13 települése hogyan döntött az iskola
ügyében? Kerekharaszton és Nagykökényesen eddig sem volt iskola, hiszen ezekről a településekről
Herédre jártak a gyermekek iskolába. Apc, Zagyvaszántó és Petőfibánya az Egyháznak átadta az
iskoláját. Hatvan, Ecséd, Boldog és Hort is kiesnek, hiszen ők 3.000 fő feletti települések. Így már csak
három település maradt, ez a három település is hasonlóan gondolkodik, mint Heréd.
Ennél sokkal fontosabb tartja az iskola jövőjét. Az is biztos, hogy az iskola épülete itt marad, azt nem
viszi el az állam. A 78 bejáró gyermek szülei elégedettek az iskola nevelési munkájával, így ezután is
ide fogják járattatni a gyermeküket. Korábban, amikor meghoztuk a fenntartásról a
szándéknyilatkozatot, akkor még úgy tudtuk, hogy a vagyont is elviszik, de változott a dolog, a vagyon
marad az önkormányzatnál. Ha elvitték volna a vagyont a lakosság azt mondta volna, hogy eladtuk az
iskolát.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Aggályos, jogszabályba ütköző lett volna elvenni az önkormányzatoktól az iskola vagyonát.
Kómár József herédi polgármester
Attól, hogy a tanárok munkáltatója más lesz, úgy gondolja, hogy minden maradhat a régiben, továbbra
is együtt fognak működni az önkormányzatok az iskolával. Most pedig átadja a szót Lőrincz Mária
iskolaigazgatónak.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Maga részéről azt tartja fontosnak, hogy az iskola épületének fenntartása az önkormányzatnál
maradjon. Akkor, amikor a szándéknyilatkozatot tette a herédi Képviselő-testület az hangzott el, hogy
próbáljuk meg 1 évig, és ha nem megy, akkor az önkormányzat átadja az államnak az iskola épületének
fenntartását. A körjegyző asszony kérte őt, hogy pontosítson az elhangzottakon, nincs mit módosítani,
hiszen a jogszabályok adottak.
Az iskola működtetése, mindenhol az állam kezébe kerül. Az iskolát és a nevelő-testületet ez nem
nagyon foglalkoztatta, mert úgy gondolják, hogy eddig is az állam finanszírozta az iskolát csak nem
közvetlenül, hanem az önkormányzat bevonásával normatívákon keresztül. Az iskola eddig is
szakmailag önálló volt és ezt így is gondolja helyesnek. Jogszabály szerint 2013. január 1-jétől a
tanárok munkáltatója az állam lesz.
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Az iskola épületének fenntartásáról van most szó, de ezt is jogszabály rögzíti. 3.000 fő alatti
települések esetén arról kell dönteni az önkormányzatoknak, hogy meg szeretnék-e tartani az iskola
épületének fenntartását vagy sem. Furcsának találja, hogy a lakosságszámánál mindig csak Heréd
lakosságszámáról beszélünk, holott a Herédi Általános Iskolába nem csak herédi gyerekek járnak.
A társulási formában működtetett Herédi Általános Iskola általános iskolai feladatát több mint 3.000 fő
feletti lakosságszámra látja el, hiszen ebbe az iskolába Heréd, Nagykökényes és Kerekharaszt
településről járnak gyermekek.
Kómár József herédi polgármester
A probléma ezzel csak az, hogy mindenhol csak a gesztor önkormányzat lakosságát nézik.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Tisztában van vele, csak ezt nem tartja helyesnek, mert a herédi iskola 3.600 főnek látja el a kötelező
közoktatási feladatát. Furcsának tartja az egészet, sok a tisztázatlan dolog az iskolával kapcsolatban.
Véleménye szerint a bejáró gyermekek és az iskola távlati jövője nagyban függ a most meghozott
döntéstől.
Való igaz, hogy 2013. január 1-jétől nem szűnik meg az iskola Heréden, de úgy gondolja, hogy hozhat
a kormány olyan jogszabályokat, melyek veszélyeztethetik az iskola további létét pl.: iskolabusz
kérdése. A jogszabály alapján az iskolabusz szolgáltatást ebben a tanévben még állja az állam, de a
későbbiekben várhatóan a két társult önkormányzatnak kell megoldani a bejáró gyermekek utaztatását.
Ha valóban lesz olyan jogszabályi változás, mely megszabja az iskola tanulói létszámát, akkor nem
biztos, hogy ezt a későbbiekben is fogjuk tudni teljesíteni. Hiszen ha pl.: a beiratkozásnál nem lesz
ennyi kerekharaszti gyermek, mint most - mert ha a szülőnek kell az iskolába járást megoldani - nem
biztos, hogy a kerekharaszti gyermek szülei Herédet fogják választani, ezzel viszont veszélybe kerül a
kötelezően előírt gyermeklétszám és ezáltal a herédi iskola léte is. Ezt azért mondta el, mert az ő
véleménye, hogy a vidéknek is kell, hogy legyen iskolája. Véleménye szerint annak a településnek,
melynek nincs iskolája megpecsételődik a további élete, mert ha a szülőknek, az iskolás gyerekeknek el
kell járniuk a faluból dolgozni, iskolába járni, nem biztos, hogy itt fognak tovább élni, hiszen az utazás
csak plusz költséggel fog járni a családnak. Inkább közelebb költöznek az iskolához, munkahelyhez.
Úgy gondolja, hogy az iskola visszavétele az államtól nem lesz könnyű feladat.
A Herédi Általános Iskola eddig is és ezután is jogszerűen fog működni, a törvényi előírásokat be fogja
tartani. Tudomásul fogja venni az iskola a társult önkormányzatok döntését és a meghozott döntésnek
megfelelően fog tovább működni. Nem szeretné a Képviselő-testületeket befolyásolni, de véleménye
szerint még sok kérdés nem tisztázott az iskola ügyében. Vannak aggályai a tekintetben, hogyha az
állam átveszi a vagyonkezelés jogát, hogyan fog Heréden működni a gyermekek iskolai étkeztetése,
mert az önkormányzat korábbi döntése értelmében ezt a feladatot az óvoda látja el jelen pillanatban.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Benne van az előterjesztésben, hogy a tálalókonyhát semmiképpen nem veszi át az állam.
Megkérdezték a Megyei Oktatási Hivataltól, hogyha a konyhai kisegítő dolgozónak a státusza az
iskolánál lenne őt is átvennék? Válaszukból egyértelműen kiderült, hogy a konyhalányt az állam nem
veszi át. A tálalókonyha belső szabályozással volt megoldva.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Érti, hogy eddig belső szabályzat alapján ez megoldható volt, de nem biztos, hogy ezután is ez így
megoldható lesz.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az állam és az önkormányzat között lesz majd egy külön megállapodás, melyben ezeket a dolgokat
fogják rögzíteni. A konyha véleménye szerint nem lehet probléma, mert elzárkózott az állam az
átvételétől.
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Lőrincz Mária iskolaigazgató
Arra gondol most, hogy lesz egy intézményvezető, aki felelős az intézmény működtetéséért, holott lesz
az intézményben két olyan helyisége, mely nem tartozik az iskolához akkor hogyan fog felelősen
gondoskodni az iskola épületéről? Román Ernő részletes, jól kidolgozott előterjesztést készített, mely
kiterjedt az étkezésre is. A konyhát nem veszi át az állam és majd a későbbiekben az iskola köt
megállapodást az étkeztetésre azzal, aki jobbat, olcsóbban fog tudni ajánlani, hiszen ma erről szól a
világ. Étkezetéssel kapcsolatban azt is el tudja képzelni, hogy központi konyháról fogják biztosítani az
étkeztetést.
Az iskolatitkárral és a karbantartóval kapcsolatban is hasonló aggályai vannak, mert ha átveszi az állam
nem biztos, hogy minden maradhat, úgy ahogy eddig volt.
Kómár József herédi polgármester
De ez visszafele is igaz, együttműködés kérdése az egész.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Úgy gondolja, hogy csak tiszta jogi viszonyok között működhet egy intézmény.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Román Ernő gazdálkodási ügyintéző csak a táblázatos pénzügyi kimutatást készítette a szöveges
előterjesztést egyedül ő készítette, így aztán azt is tudja, hogy mi szerepel benne. Az iskolatitkár és
karbantartó megosztott munkakörére ők is rákérdeztek Dr. Ballagó Zoltán főosztályvezető úrtól, hogy
ez a későbbiekben, hogy lesz? Azt a választ kaptuk, hogy módosítsuk a munkaköri leírásukat. Nem
biztos, hogy az önkormányzatnak kell a megosztott munkakör csak a jobb kihasználtság érdekében
döntött így korábban a Képviselő-testület.
Iskolabuszra pedig rátérve, elkészült az új átadási törvénytervezet, melyben szerepel az iskolabusz
szolgáltatás is ugyanúgy, mint az, hogy az átadott iskoláknál felül fogják vizsgálni az egyházzal,
alapítványokkal megkötött szerződéseket. A vizsgálat eredménye alapján vagy megmódosítják, vagy
felbontják a megkötött szerződéseket.
Próbáltunk körültekintően eljárni, de azzal is tisztában kell lenni, hogy Heréd község önkormányzata az
együttes üléseket megelőzően döntött arról, hogy indulni kíván a kastélykert kerítésének felújítási
pályázatán, valamint már korábban beadásra került egy 50 millió Ft-os útépítési pályázat, mely még
nincs elbírálva. Csak az önkormányzat működtetéséhez hiányzik jövőre 18 millió Ft és akkor még nem
beszéltünk a pályázati önerőről vagy a pályázati előfinanszírozásról. Reméljük, hogy az iskolánk nem
annyira kicsi, hogy az iskolaigazgató asszony által elővetített sorsra juthat a későbbiekben.
Tudomásunk szerint volt Kerekharasztnak egy olyan kezdeményezése, hogyha nem lesz iskolabusz
valahogy megoldják a gyermekek iskolába jutását. Iskolaigazgató asszony véleménye szerint nagyon
nehéz lesz majd visszavenni az iskolát. Lehet, hogy igaz lesz, de az is biztos, hogyha most vállaljuk az
iskola épületének fenntartását, akkor a 2014. évi önkormányzati választásig működtetni kell, mely több
mint egy év.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Az iskola eddig is minden jogszabályt, előírást és önkormányzati döntést figyelembe véve működött.
Elfogadja az önkormányzat döntését, bármi is legyen az. De úgy gondolja, hogy az iskoláról való
lemondás nem előnyös döntés sem az önkormányzatnak, sem az iskolának. Mindenhonnan azt lehet
hallani, hogy a központosítással az az állam célja, hogy mindenhol egyforma színvonalú közoktatást
biztosítson. Ezzel nincs is probléma, de úgy gondolja, hogy a Herédi Általános Iskolában az oktatás
színvonala az átlag felett volt eddig, akkor ez azt jelenti, hogy a Herédi Általános Iskola oktatási
színvonala csökkeni fog? Továbbá akkor ebbe a tankerületbe három iskola fog tartozni Csány,
Rózsaszentmárton és Heréd?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A többi iskola már egyházi fenntartás alatt van, vagy 3.000 Fő feletti település. A korábbi ülésén a
herédi Képviselő-testület mondhatta volna azt is, hogy elvették az önkormányzattól ez a feladatot és a
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továbbiakban nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Nem volt kötelező szándéknyilatkozatot tenni a herédi
Képviselő-testület mégis úgy döntött, hogy megpróbálja fenntartani.
Román Ernő pénzügyes kolléga elkészítette a pénzügyi kimutatást, ő pedig ismertette az
előterjesztésben a jogszabályi változást. Emlékezzenek vissza milyen küzdelmeket folytattak a társult
önkormányzatok a társulás létrejöttekor, hogy ki milyen arányban járul hozzá az iskola
működtetéséhez. Eltelt 5 év, közeledtek az önkormányzatok nézetei egymáshoz, de a teljes rezsi
költséget továbbra sem gyermeklétszám arányosan fizetik a társult önkormányzatok. Az étkeztetésről
pedig még nem is beszéltünk, holott a herédi önkormányzatnak ebben az évben 9 millió Ft-ot kellett az
étkeztetéshez pluszban hozzátennie, mert ehhez nem kért hozzájárulást egyik társult önkormányzattól
sem.
Nagykökényes 2013. évi költségvetés tervezetét már ismeri. Kérdezi, miből adná a nagykökényesi
önkormányzat a gyermeklétszám arányos hozzájárulást az iskola 19 millió Ft-os működési költségéhez,
amikor a 2012. évi 34 millió Ft-os költségvetése jövőre várhatóan 15 millió Ft-ra lecsökken? Hiába
kérné a herédi önkormányzat a két társult önkormányzatot, hogy járuljanak hozzá az iskola működési
költségéhez, ha nincs miből adni.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Csak a véleményét mondta el, nem szeretné egyik Képviselő-testületet sem befolyásolni. Nem volt
célja, hogy bárkit is megbántson. A Képviselő-testületek által meghozott döntés alapján fog tovább
működni az iskola. Úgy gondolja, hogy mint intézményvezetőnek azt kell néznie, hogy mi a jó az
iskolának, mi a jó a gyerekeknek.
Kómár József herédi polgármester
Minden lehetséges információt begyűjtöttük ezzel kapcsolatban. Ő javasolta a körjegyző asszonynak,
hogy hívják fel a Heves Megyei Oktatási Hivatal vezetőjét is Dr. Ballagó Zoltán főosztályvezetőt.
Őneki tettük fel az előre összegyűjtött kérdéseinket, melyre mindre kaptunk is választ.
Olyan kicsi önkormányzatnak, mint mi vagyunk nem szabad bevállalni ezt a feladatot, mert ezt csakis
veszteségesen tudjuk megvalósítani. Az önkormányzatnak más kötelező feladata is van, melyet el kell
látnia. Örül, hogy Lőrincz Mária iskolaigazgató asszonynak ennyire fontos az iskola további léte és,
hogy harcol érte, mert véleménye szerint egy jó igazgatónak ezt kell tennie.
Az iskolabuszra is rákérdeztünk és az a választ kaptunk, hogy a két társult önkormányzatnak kell majd
szerződés kötnie erre a feladatra a tankerülettel 2013. szeptember 1-ig, de hogy utána hogyan lesz
tovább, azt még fent sem tudják. Sajnos a jogszabályokat nem mi hozzuk, nekünk a meghozott
döntéshez kell alkalmazkodnunk. Az étkezetésre is külön kitértünk.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Nem szerepel az iskola szakfeladatai közt, mint előirányzat az étkeztetés.
Kómár József herédi polgármester
Gondoltuk, hogyha a technikai dolgozókat átvette az állam, akkor a konyhalányt is átveszi.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Logikus lenne, hiszen iskolai feladatot lát el és régebben az iskola költségvetésében szerepelt az ő bére
is.
Kómár József herédi polgármester
A gyermekétkeztetést áttették a szociális feladatok közzé. Az étkeztetéssel kapcsolatban annyi biztos,
hogy 2013. szeptember 1-ig marad minden, ahogy most van, de elképzelhető hogy utána átkerül ez a
feladat is az államhoz és központi étkeztetés lesz. Ez pedig felveti azt a kérdést, mi lesz a herédi
konyhával? Azt, hogy az iskola elkerüljön az önkormányzattól az államhoz, nem mi akartuk.
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Lőrincz Mária iskolaigazgató
Ezzel csak az a probléma hogy, aki az iskolát fogja működtetni, az fogja hozni a döntést, hogy honnan
szállítsanak.
Román Ernő gazdálkodási ügyintéző
Az étkeztetéssel kapcsolatban el szeretné mondani, hogy a tegnapi nap folyamán érkezett egy levél a
MÁK-tól, hogy azon önkormányzatok, akik intézményt működtetnek kötelesek az ingyenes és a
kedvezményes étkeztetést biztosítani. Szeretné hangsúlyozni, hogy az étkeztetés biztosítása nem az
iskola feladata. Az iskola tálalókonyhájára külön megállapodást fog kötni az állam az önkormányzattal
és az étkezetés biztosítására is vagy az önkormányzattal, vagy más szolgáltatóval fog szerződni.
Az étkezetéssel kapcsolatos feladatokat a szolgáltatónak kell végeznie ide értve a jelentéseket,
pénzbeszedést, nyilvántartást.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Hová fogják a szülők a térítési díjat fizetni?
Román Ernő gazdálkodási ügyintéző
Az óvodába fogják fizetni a szülők a térítési díjat, nem az iskolatitkárnak, de a hiányzást is az óvodába
kell majd jelenteni.
Véleménye szerint az iskolával kapcsolatban készített számítások nagyon korrektek. Az önkormányzat
költségvetési adatai nyilvános adatok. Ezzel a számítással szerettük volna jelezni a két társult
önkormányzat felé, hogy a herédi önkormányzat költségvetése hogyan fog jövőre alakulni.
A köznevelési törvény szerint az önkormányzatok vállalhatják az iskola épületének fenntartását, és a
fenntartáshoz hozzájárulást kérhetnek a társult önkormányzatoktól. Előtte van az a kimutatás is, mely
tartalmazza, hogy az egyes önkormányzatok milyen hozzájárulást kapnak az államtól a kötelező
önkormányzati feladatokra 2013-ban, eszerint Nagykökényes 3.972 eFt-ot, Kerekharaszt 3 millió Ft-ot
fog kapni.
Úgy gondolja, hogy reálisan gondolkodik a herédi önkormányzat, ha nem vállalja az iskola épületének
fenntartását, mert a fenntartáshoz szükséges plusz 19 millió Ft-hoz egyik társult önkormányzattól sem
fog tudni hozzájárulást kérni. Úgy gondolja, hogy a két társult önkormányzat az intézményi társulásban
eddig partner volt.
Heréd azért kap összesen 56 millió Ft állami támogatást 2013-ban, mert közös önkormányzati hivatalt
alakít ki Nagykökényessel, de a közös hivatal működési költsége 48 millió Ft, ami kötött normatíva,
azaz másra nem használható csak a hivatal működtetésére. Ha Heréd önálló önkormányzat lenne, nem
kapna csak 8 millió Ft támogatást, és abból a 8 millió Ft-ból Heréd nem tudja az iskolát fenntartani.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Úgy gondolja, hogy a herédi Képviselő-testület korábbi döntése, hogy tartsuk meg az iskolát egy szép
gesztus volt, de az a döntés egy érzelmi alapon meghozott döntés volt. Azzal is tisztában van a herédi
Képviselő-testület, hogy az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért ők felelnek,
szabályszerűségéért pedig a polgármester. Úgy gondolja, hogy plusz 19 millió Ft-os kiadásról a
Képviselő-testület nem dönthet érzelmi alapon, úgy hogy ezzel veszélyezteti az önkormányzat
működésének gazdaságosságát. Be kell látni, hogy nem vagyunk képesek ekkora feladatot felvállalni.
Az előterjesztésben azt is leírta, hogy abban az esetben, ha vállaljuk az iskola épületének fenntartását,
akkor bizonyítanunk kell az állam felé, hogy képesek vagyunk a feladatra.
Kómár József herédi polgármester
Meg szeretné kérdezni Lőrincz Mária iskolaigazgatótól mire gondolt az étkeztetéssel kapcsolatban?
Lőrincz Mária iskolaigazgató
A központi étkeztetésre gondolt.
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Kómár József herédi polgármester
Abban teljesen biztos, hogy az iskolabusz szolgáltatás megmarad 2013. szeptemberig. Tudja azt is,
hogy lehet iskolabuszra pályázni és biztos, hogy bármelyik önkormányzat pályázik, kap iskolabuszt, de
a busznak fenntartási költsége van, melyet nem tud egyik önkormányzat sem kigazdálkodni. Abban is
igaza lehet az iskolaigazgató asszonynak, hogy lehet jövőre kevesebb gyermek fog beiratkozni a herédi
iskolába, de az iskola befogadóképessége is véges pl.: nem lenne képes még egy dupla első osztályt
indítására.
Javasolja, hogy előbb a két társult polgármester mondja el véleményét és utána a képviselők. Átadja a
szót Szabó Ádám kerekharaszti polgármesternek.
Szabó Ádám kerekharaszti polgármester
Mindenki megnyugtathatja a lelkiismeretét, mi mindent megtettünk, hogy megtartsuk az iskolát. Azt is
tudjuk, hogy az iskola továbbra is élni fog. Örüljünk annak, hogy az állam a technikai személyzetet is
átvette. Úgy gondolja minden feltétel adott, hogy az iskola eddigi színvonalas oktatását folytassa.
Az iskolabusszal szeptemberig nem lesz probléma és nagyon reménykedünk benne, hogy utána a
tankerülettel meg fogunk tudni állapodni. Elhangzott, hogy 70 fő bejáró van, de úgy gondolja, hogy ez
a 70 fő plusz normatívát hozott. Az iskolában ő nélkülük is kellett volna fűteni, világítani. Mi is abban
reménykedünk, hogy ide fognak járni Kerekharasztról a gyerekek, mert a szülők elégedettek az iskolai
oktatás színvonalával.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Aggódik amiatt, amit Lőrincz Mária iskolaigazgató asszony elmondott, hogy kiüresedik a vidék, mert
nem lesz, ami itt tartsa a fiatalokat. Sajnos el kell fogadni a mostani helyzetet, mert mást nem tudunk
tenni. Fáj a szíve, mert szíve szerint azt mondaná, hogy Nagykökényes odaadná a működéshez
szükséges pénzt, de sajnos nem áll módjukban ezt megtenni. Sajnos most az a legfontosabb feladata a
nagykökényesi Képviselő-testületnek, hogy megoldja az önkormányzat működtetését. Nagykökényes
2013. évben nem tud hozzájárulni az iskola működtetéséhez. Sajnálja a herédi Képviselő-testületet,
hogy neki kell az iskola ügyében döntenie egyedül.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Együttes döntés lesz a társult önkormányzatokkal, mert ha vállalnák a működtetést az is közös
finanszírozás lenne. Nem várnak el semmilyen döntést tőlünk, de úgy gondolja, hogy Heréd Képviselőtestülete meghozott szándéknyilatkozata miatt úgy illő, hogy a nemleges döntésről is szülessen
határozat.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Úgy gondolja, hogy most több település van hozzánk hasonló helyzetben. Nagyon aggódik a vidék
miatt, de szerinte többen is hasonlóan gondolkodnak, mint mi.
Orbán Gábor herédi képviselő
Gáspár polgármester úr jól összefoglalta a dolgokat. Kettős érzése van. Egyik érzése, hogy az egyik
kezével adok a másik kezével elvesz. „Döntsél, de csak úgy dönthetsz, ahogy én mondom.” Nagyon
fél, vagyis inkább reméli, hogy nem az lesz, amit Lőrincz Mária iskolaigazgató megjósolt a jövővel
kapcsolatban. Tudja, hogy minden áron kellene, de nem fogja támogatni, hogy az államnak adjuk át az
iskola fenntartását, de ez csak egy szavazat. Minden képviselőnek figyelmébe ajánlja, ha még nem
olvasta Fekete István Zsellérek című könyvét, abban részletesen elmondják a falusi gyermek, hogy járt
iskolába, abba az irányba megyünk. Az egészségüggyel ugyanezt tették, ő abba jobban belelát, ennyi a
különbség, most az oktatással ugyanezt csinálják. Csak ennyit szeretett volna mondani.
Kómár József herédi polgármester
Egy kis igazságot érez benne, de ha Jobbikos lenne, ő is így beszélne. A képviselőből most nem a helyi
képviselő beszél, hanem a politikus.
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Orbán Gábor herédi képviselő
A számok egyértelműek, azért hivatkozott Gáspár polgármester úrra, kénytelenek vagyunk elfogadni.
Ezért mondta azt, hogy az egyik kezével ad a másik kezével elvesz. „Te szavazzál róla, de nincs is
szavazatod szinte, mert úgysem tudod megvétózni, úgysem tudod fenntartani.”
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A képviselő úrnak is el kell ismernie, hogy nem tudjuk bebizonyítani, ami a Köznevelési törvényben
benne van. Ugyanaz, mint a járás dolga, nem kell, hogy embert adjál, de ha nem adsz majd ő elvesz, és
majd nem adnak annyi támogatást, hogy ki tudjuk fizetni a bérét.
Orbán Gábor herédi képviselő
2014-től 200 fős lesz a parlament, nagyon jól tudjuk. A kiszabadult képviselőknek munkahelyeket kell
teremteni. De ő még ezt is megérti, mert ez így működik mindenhol, a világban. Csak akkor nem kellett
volna az önkormányzatoknak szavazni róla, hanem azt kellett volna mondani, hogy ez van és kész.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A múltkor nem volt kötelező a szándéknyilatkozatot megszavazni, de érzelmi alapon szavazott róla a
Képviselő-testület. Egyszerűen, ha akkor hallgatunk volna, akkor az van, ami a törvényben van, hogy a
3.000 fő alatti önkormányzatoktól az épület működtetését is átveszi az állam.
Orbán Gábor herédi képviselő
Érti ő, amit a körjegyző asszony mond, de ő attól fél, hogy az iskolaigazgató asszonynak lesz igaza.
Sötét jövőkép, mert ő általában pesszimista, de ugyanazt végrehajtották az egészségügyben - és ezt
most pártpolitikától függetlenül mondja -, sajnos olyan emberek hoznak döntéseket, akiknek nem
értenek ahhoz a szakmához.
György Istvánné herédi alpolgármester
Úgy gondolja, hogy most mindenkinek vérzik a szíve, mert az iskolánkról van szó. De szerinte
félreértjük. Nem a mi döntésünkön múlik, hogy megmarad-e az iskolánk vagy sem. Bárki, bármilyen
döntést hoz az nehéz döntés lesz.
Kómár József herédi polgármester
Ott, ahol jelentős iparűzési adóbevétel van nem kérdés, hogy az iskolát megtartsák-e vagy sem. Nem
mi akartuk ezt a helyzetet.
Szabó Ádám kerekharaszti polgármester
Mindannyian tudjuk, hogy nehéz helyzetben van az ország. A megelőzés jobb, mint a „hirtelenhalál”
ezt is tudjuk. Próbáljuk megérteni, hogy a Kormánynak valamilyen irányba el kell indulnia, hogy a
kiadásokat csökkentse. Ha nem sikerül a kiadásokat csökkenteni, az hasonló helyzetet fog teremteni,
ami most van Portugáliában vagy Görögországban.
Tóth Györgyné nagykökényesi képviselő
Csak nem mindegy, hogy hol kezdik el csökkenteni a kiadást.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Ha a másik oldalról közelítjük meg. Több önkormányzat rossz példával járt elő, mert annyira nem
gazdálkodtak jól vagy nem volt miből, hogy kényszerszünetek voltak az iskoláikban az elmúlt télen.
Az állam mit tudott tenni, kisegítette ezeket az önkormányzatokat. Ezek után úgy látszik, hogy az állam
azt a következtetést vonta le a kicsi önkormányzatoknak nem megy az iskola működtetése.
Orbán Gábor herédi képviselő
Akkor most visszatérne körjegyző asszony által előbb elmondottakra, hogy a Képviselő-testület és a
polgármester felelős a biztonságos működtetéséért. Kérdezi, hogy azon önkormányzatok, ahol milliós

32

hátralékok halmozódtak fel, fellettek az ottani képviselők és polgármester szólítva, hogy saját
vagyonukkal feleljenek a felhalmozott hátralékért?
Kómár József herédi polgármester
Ott volt a társult polgármesterekkel, amikor bejelentették, hogy kisegíti az állam a nehéz anyagi
helyzetben lévő, eladósodott önkormányzatokat. Ők –akik szigorúan gazdálkodtak - nagyon mérgesek
voltak, a többi polgármester pedig nagyon örült. Kérdezi: megéri becsületesnek, biztonságosan
gazdálkodónak lenni ezek után?
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Megkérdezi a nagykökényesi képviselőket van valakinek észrevétele, kérdése?
Laczik Rudolf nagykökényesi alpolgármester
Oktatás területén dolgozik. Úgy gondolja, hogy ennyire sötét felhők nincsenek az oktatás felett, mint
ami itt elhangzott, főleg nem egy ilyen iskolánál, mint a miénk, tekintettel arra, hogy ez az iskola
3 település gyermekeinek iskolája. Nem értené, ha ezt felsőbb utasításra egyetlen tollvonással bárki
meg merné szüntetni. Nem is beszélve arról, hogy az iskola oktatási színvonala, felszereltsége igen
magas. Igaz az is, hogy állami területen racionalizálni kell, hogy a kiadások csökkenjenek.
Az önkormányzatok finanszírozása csökkentésével a nagykökényesi önkormányzat anyagi helyzete
nem lesz könnyű 2013 évben. Nagyon meg kell gondolni, hogy az önkormányzat mire is fog költeni.
Több képviselőtől is elhangzott, hogy az állam egyszerűen kényszeríti az önkormányzatokra azt a
döntést, amit szeretne. Szerinte a nagykökényesi Képviselő-testületben többen megértek már ennél
nagyobb érvágást is, pl.: amikor be kellett zárni Nagykökényesen az iskolát.
Nagy Ferenc nagykökényesi képviselő
Egyetért az alpolgármester úrral által elmondottakkal. Korábban a nagykökényesi Képviselő-testület
próbált dacolni az akkori döntés ellen, évekig húzta az ottani iskola bezárását, de annak az lett a vége,
hogy az önkormányzat majdnem csődbe ment. Az akkori döntések nagyon veszélyes döntések voltak.
Lehet, hogy a mostani döntés nem ennyire veszélyes, de nem dönthetünk másképp csak úgy, hogy
átadjuk az iskola épületének működtetését is az államnak.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
2007-ben a nagykökényesi költségvetésnek 10 millió Ft-os hiánya volt. Az intézményi társulásoknak
köszönhetően 10 millió Ft-os pluszban volt 2012. év elején a nagykökényesi önkormányzat. Lehet
vállalni az iskola épület működtetését, de lehet hogy a feladat ellátása meghaladja képességeinket.
Tóth Györgyné nagykökényesi képviselő
A probléma, hogy a kisebbségi iskolák és óvodák részére jelentős összegű pályázati kiírások vannak,
aminek szerinte nincs értelme. Teljesen egyetért Lőrincz Mária iskolaigazgatóval, hiszen maga a
Köznevelési törvény is tele van ellentmondásokkal. Viszont azt is el kell ismerni, hogy a mostani
helyzet kényszerhelyzet. Véleménye szerint nem mindegy, hogy honnan vonja el az állam a támogatást.
Tudja, hogy ezen nem tudnak változtatni, de úgy gondolja, hogy a jövő teljesen kilátástalan. Nem érti
miért kellett belenyúlni, hiszen nagyon jól működött társulási formában az iskola. Miért abba kell
belenyúlni ami jól működik, és akkor hol van a demokrácia?
Szabó Ádám kerekharaszti polgármester
Mondhatjuk, hogy pozitív diszkrimináció van. Képzeljük el, mi lenne a helyzet, ha a Kormány nem
vállalná fel ezt a pozitív diszkriminációt. Ha nem lenne, mi mindent ránk húznának nemzetközi szinten.
Tóth Györgyné nagykökényesi képviselő
De miért csak a mi országunkban működik ez? Más országokban miért nincs ilyen?
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Kómár József herédi polgármester
Azt hiszi, hogy a most elhangzott kérdésekre nem fogunk választ kapni, Kéri, térjük vissza a napirendi
ponthoz. Azzal kell foglalkozni, hogy az iskolánk megmaradjon. Egyetért Laczik Rudolf
nagykökényesi alpolgármester véleményével, nem látja ő sem, hogy veszélybe kerülne az iskola léte,
ha átkerül az államhoz az épület működtetése is. Továbbra is együtt tud működni az iskola a három
önkormányzattal, nem fog semmi változni a kapcsolatunkban.
Megkérdezi mindhárom Képviselő-testülettől, hogy szavazhatunk? Nem véletlenül nem szerepel az
előterjesztés végén határozati javaslat. Nem szerette volna a herédi önkormányzat, ha a társult
önkormányzatok azt gondolták volna, hogy a megkérdezésük nélkül döntött a herédi önkormányzat az
iskola kérdésében.
Tóth Györgyné nagykökényesi képviselő
Miért kell szavazni?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Azért kell szavazni, mert a herédi Képviselő-testület tett egy szándéknyilatkozatot, hogyha lesz rá
fedezete szeretné az iskola épületének fenntartását megtartani, de ehhez a társult önkormányzatok
támogatása is kellene. A holnapi napig lehatna ezt az államtól átvállalást rögzíteni, ha képesek lennék
erre, de illő a nemleges választ is megküldeni. Ismerteti a határozati javaslatot a Képviselőtestületekkel.
Kómár József herédi polgármester
Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, a Herédi Általános Iskola
működtetéséről a körjegyző asszony által elmondott határozati javaslatot, szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 7 tagja, 4 igen és 2 nem szavazattal, valamint 1
tartózkodással a Herédi Általános Iskola működtetéséről szóló határozati javaslatát elfogadta.
Szabó Ádám kerekharaszti polgármester
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért a Herédi Általános Iskola működtetéséről a körjegyző asszony
által elmondott határozati javaslattal, szavazzon.
Kerekharaszt Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja, 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a
Herédi Általános Iskola működtetéséről szóló határozati javaslatát elfogadta.
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért a Herédi Általános Iskola működtetéséről a körjegyző asszony
által elmondott határozati javaslattal, szavazzon.
Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja, 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a
Herédi Általános Iskola működtetéséről szóló határozati javaslatát elfogadta.
Kómár József herédi polgármester
Megállapítja, hogy mindhárom Képviselő-testület minősített többséggel elfogadta a Herédi Általános
Iskola működtetéséről a körjegyző asszony által elmondott határozati javaslatot.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 4 igen és 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással; a
nagykökényesi Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással; a
kerekharaszti Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő
határozatot hozzák:
6/2012.(XI.14.) Heréd-Kerekharaszt-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Heréd-Kerekharaszt-Nagykökényes Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei, mint
a Heréd-Kerekharaszt-Nagykökényes Iskolai Intézményfenntartó Társulás tagjai a Herédi
Általános Iskola 2013. évi működtetéséről szóló előterjesztést megtárgyalták.
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (5) bekezdése alapján a
működtetéssel járó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges gazdasági és jövedelemtermelő
képességet megvizsgálva nyilatkozzák, hogy a Herédi Általános Iskola intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást az
államtól nem tudják átvállalni.
Felhatalmazzák a Képviselő-testületek Heréd Község Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére, megállapodások aláírására.
Felkérik a Képviselő-testületek Heréd és Nagykökényes községek Körjegyzőjét, hogy a
határozatról az érintetteket értesítse.
Felelős: Heréd Község Polgármestere, Heréd és Nagykökényes községek körjegyzője
Határidő: értelem szerint
Kómár József herédi polgármester úr 7 perc szünetet rendel el.
II. Napirendi pont
Kérdések, egyebek
 Herédi Általános Iskola 2012. évi költségvetési előirányzatainak módosítása
(Előterjesztés írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz)
Kómár József herédi polgármester
Az ülés előtt minden képviselő megkapta a Herédi Általános Iskola 2012. évi költségvetési
előirányzatainak módosításáról szóló előterjesztést.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A pedagógusok január 1-jétől átkerülnek a tankerülethez, ezért búcsúzóul év végén az iskolaigazgató
szeretne a pedagógusoknak jutalmat adni.
Az előterjesztés eleje pedig arról szól, hogy október elején az önkormányzatnak közel 2 millió Ft-os
normatíva lemondása volt, mely érintette mindkét önkormányzati intézmény költségvetését is. Ha
normatíva elvonás történik, az intézményeknél az azt jelenti, hogy vagy a finanszírozási oldal fog
csökkeni, vagy az önkormányzatoknak többet kell az iskola költségvetéséhez tenni. Az előző ülésen az
óvodától is vontunk el a normatíva lemondás miatt. Az iskolában is volt létszámváltozás, mely azt
eredményezte, hogy 391.866 Ft-tal kevesebb normatívát kaptunk az iskolára. Valóban, csak az egyik
megoldás, hogy az intézmény finanszírozását csökkentjük. Lehetne, hogy ezt a különbözetet a herédi
önkormányzat vagy a társult önkormányzatokkal közösen a tartalékból hozzátennék, de jelen
pillanatban mivel több kérés és döntés is van még, melyet az általános tartalékalapból kíván
megvalósítani a herédi önkormányzat így ezt a különbözetet nem tudja hozzátenni az intézmény
költségvetéshez. Amikor ez a normatíva elvonás történt kérte Román Ernő pénzügyes kollégát, hogy
mind a két intézményt levélben tájékoztassa a változásról. A tájékoztató levelet mindkét intézmény
megkapta, de az iskola reagált rá. Javasolják, hogy az iskola dologi kiadásait csökkentsük ezzel a 392
eFt-tal. Nem gondolja, hogy az iskola 68 millió718 ezer Ft-os költségvetését veszélyeztetné ekkora
összegű elvonás.
Ezzel egyidejűleg az intézményvezető kérésének megfelelően a herédi polgármester úr javasolja
jelképes összegű jutalom adását az intézmény dolgozóinak. A pénzügy szerint bérmegtakarítása van az
iskolának 560 eFt. A jutalom adására az iskolánál 1.051.560 Ft-ra lenne szükség. A jutalomadás
lehetőségét délelőtt polgármester úr és az iskolaigazgató asszony megbeszélték.
Kómár József herédi polgármester
A jutalomadás kérdését mindkét társult polgármesterrel megbeszélte és egyetértettek. Ha az iskola
működését veszélyeztette volna a jutalomadás, akkor javasolták volna a polgármesterek, hogy a
szükséges pénzt a társult önkormányzatok gyermeklétszám arányosan adják össze. A pénzügyesek
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kimutatásából viszont tisztán látszik, hogy nincs veszélyben az iskola működése a jutalomadás miatti
átcsoportosítással sem. A jutalom mértékének megosztása már az iskolaigazgató asszony dolga.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Nem mondta, hogy nem tud a 392 ezer Ft-os normatíva elvonásról, természetesen megkapta a pénzügy
levelét. A normatíva elvonás azért történt, mert előző év októberében leadott becsült gyermeklétszám
alapján kapta az iskola a támogatást és ahhoz képest kevesebb gyermek jár jelenleg az iskolába. Nehéz
a gyermeklétszámot előre pontosan felbecsülni. A probléma ezzel kapcsolatban csak annyi, hogy az év
elején igen szoros költségvetést szokott készíteni az iskola. Valóban az iskola a zavartalan
működtetéséhez szükséges fedezettel rendelkezik, de azt is el szeretné mondani, hogy az iskola ez
évben még nem költött szemléltető eszközbeszerzésre és az informatikai normatívát sem használta még
fel. Ez mindig így szokott lenni, mert nem lehet előre tudni, hogy az év második felében milyen nem
várt kiadása lesz az iskolának. Így elmondhatja, hogy ebben az évben a korábbi évekhez képest jobban
próbáltak spórolni. Ezért szeretné kérni, hogy erre az elvonásra ne kerüljön sor. Hétfőn volt a
nevelőtestületnek értekezlete, ahol kérte a nevelőtestület tagjait, hogy jelezzék felé kinek milyen
szemléltető eszközre lenne szüksége.
Valóban a jutalomadásával kapcsolatban ő kereste meg hétfőn este Kómár polgármester urat, mert úgy
gondolja, hogy a nevelőtestület becsületes, tisztességes munkát végzett ebben a tanévben is.
Polgármester úr akkor azt mondta nem lát rá lehetőséget, hogy az intézmény dolgozói jutalmat
kapjanak. Majd ezt követően tegnap este felkereste és elmondta, hogy mégis van lehetőség a
jutalmazásra, melyet már egyeztetett a két polgármesterrel is. Szeretné mindhárom polgármester úrnak
megköszönni a szándékot. Úgy gondolja, hogy a pedagógusoknak sokat jelentene, ha mielőtt
átkerülnének az államhoz, munkájukat így köszönnék meg a társult önkormányzatok. Örül neki ha a
Képviselő-testületek és a polgármesterek támogatják a jutalomadását.
Mivel tudomása szerint az intézményfenntartói társulás felbomlik, ezért szeretné a nevelőtestület és a
saját maga nevében megköszöni mind a polgármesterek, mind a Képviselő-testületek pozitív
hozzáállását az iskolához. Reméli, hogy a szakmai munkával meg voltak elégedve. Az iskola
igyekezett mindig minden felmerült problémát, gondot megoldani.
A herédi önkormányzattal szorosabb kapcsolatban állt az iskola, hiszen az iskola pénzügyi munkája
nagyobb részt itt folyt. Úgy gondolja, hogy akár Kerekharasztról, akár Nagykökényesről kapott az
iskola felkérést azt nagyon szívesen teljesítették és úgy érezte minden egyes alkalommal – amikor
elkísérte a gyermekeket -, hogy nagyon szívesen fogadták az iskolát mind a két településen. Bár az
intézményfenntartói társulás megszűnik, de nagyon reméli, hogy még nagyon sokáig fognak a társult
települések iskolás gyermekei a Herédi Általános Iskolába járni. Még egyszer tisztelettel megköszöni
mindenki támogatását, segítőkész hozzáállását.
Kómár József herédi polgármester
Az iskolaigazgató asszony úgy beszél, mintha holnaptól elköltözne az iskola. Az iskola itt fog maradni
és továbbra is együtt szeretne működni az iskolával az önkormányzat.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Tájékoztatja a Képviselő-testületeket, hogy miből adódik normatíva elvonás. Az iskola ez évi
finanszírozása már másképp zajlott, mint az előző években. Korábban az önkormányzati költségvetés
része volt az iskola költségvetése, de ettől az évtől teljesen külön számáról gazdálkodik az iskola a
részükre átutalt pénzzel. Az iskola önálló költségvetéséből hiányzik most az elvont normatíva, azaz a
392 eFt, akkor ezt vagy a társult önkormányzatoknak létszámarányosan kell az iskola költségvetéséhez
tenni, vagy ennyivel csökkenteni kell az iskola költségvetése kiadási oldalát. Most ezt a különbözetet a
herédi gesztor önkormányzat nem tudja egyedül bevállalni, mert az általános tartalékból nem tudja
pótolni a kieső részt.
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Kómár József herédi polgármester
Látta az iskola költségvetését és bizton állítja, hogy nem veszélyezteti az iskola működését a normatíva
miatti elvonás. Véleménye szerint most úgy tisztességes, ha elvonjuk az iskolától a 392 eFt-ot, mert
megtettük az előző ülésen az óvoda esetében is ugyanezt.
Román Ernő gazdálkodási ügyintéző
Az intézmények vezetőivel a pénzügynek jó a kapcsolata, legyen szó bármilyen problémáról. Ez a
mostani elvonás a tavalyi novemberi becsült létszámadatból adódik. Az iskola a lehető
legkörültekintőbben tervezi minden évben a várható gyermeklétszám alakulását. De ha a Képviselőtestületek most az iskola költségvetéséből kieső részt átvállalják, akkor a másik intézménynél is
ugyanígy kellene eljárni, hiszen az iskola költségvetése 68 millió Ft, az óvodáé pedig csak közel 50
millió Ft. Így hát ő is azt javasolja, hogy az óvodához hasonlóan itt is az intézmény költségvetéséből
vonjuk el a normatíva elvonást.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Lőrincz Mária iskola igazgatónő az ezt megelőző ülésen nem volt jelen, amikor is az óvodától
ugyanezen normatíva elvonás kapcsán 310 eFt-ot vontunk el az intézmény költségvetéséből.
Lőrincz Mária iskolaigazgató
Az intézmény vezetőjeként így egyetért a 392 eFt elvonással az iskola költségvetéséből és javasolja a
Képviselő-testületeknek az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző asszony ismerteti a Képviselő-testületekkel a jutalmazással
kiegészített határozati javaslatot.
Kómár József herédi polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a Herédi Általános Iskola 2012.
évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosításáról szóló módosított határozati javaslatot, szavazásra
teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Herédi
Általános Iskola 2012. évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosításáról szóló módosított
határozati javaslatát elfogadta.
Szabó Ádám kerekharaszti polgármester
Kerekharaszt részéről további kérdés, észrevétel nincs.
Kerekharaszt nem szeretne búcsúzni az iskolától. A kerekharasztiak eddig is saját iskolájuknak
tekintették a Herédi Általános Iskolát, és ezután is annak fogják tekinteni.
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért a Herédi Általános Iskola 2012. évi költségvetés
előirányzatainak átcsoportosításáról szóló módosított határozati javaslatával, szavazzon.
Kerekharaszt Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a Herédi Általános
Iskola 2012. évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosításáról szóló módosított határozati
javaslatát elfogadta.
Gáspár Tamás polgármester
Megkérdezi a nagykökényesi képviselőktől kíván valaki hozzászólni a napirendi ponthoz?
Nem akar az iskola igazgatónőtől búcsúzni, mert úgy érezte, hogy most ő elbúcsúzott a
Képviselő-testületektől. A nagykökényesi Képviselő-testület nevében megköszöni az iskolaigazgató és
az intézményi dolgozók munkáját. Nagyon sokat fognak még találkozni, hiszen többen vannak itt,
akiknek gyermekei, unokái ide járnak iskolába.
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért a Herédi Általános Iskola 2012. évi költségvetés
előirányzatainak átcsoportosításáról szóló módosított határozati javaslatával, szavazzon.
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Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a Herédi Általános
Iskola 2012. évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosításáról szóló módosított határozati
javaslatát elfogadta.
Kómár József polgármester
Megállapítja, hogy mindhárom Képviselő-testület elfogadta minősített többséggel a Herédi Általános
Iskola 2012. évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosításáról szóló módosított határozati javaslatát.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással; a kerekharaszti
Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal valamint a nagykökényesi Képviselő-testület
jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
7/2012.(XI.14.) Heréd-Kerekharaszt-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes Községek Önkormányzata Képviselő-testületei az
intézményfenntartó társulásban működtetett Herédi Általános Iskola 2012. évi
intézményi költségvetését a fenntartók által biztosított intézményi finanszírozást és ezzel
arányosan egyes dologi kiadások előirányzatát az év közbeni létszámváltozások
következtében történt normatíva lemondások miatt az alábbiak szerint módosítják:
1. Bevételi jogcím csökkentése:
Működési költségvetési támogatásokat csökkentése - 392 ezer Ft-tal
2. Kiadási címek csökkentése:
Dologi kiadások (készletbeszerzés, szolgáltatások)
Egyéb folyó kiadások (ÁFA)
3.

- 309 ezer Ft
- 83 ezer Ft

Dologi kiadásokból a személyi kiadások közé átcsoportosítanak év végi jutalmazásra és
járulékaira a meglévő bérmegtakarítás mellé bruttó 500.000 Ft-ot, mellyel a jutalmazásra és
járulékaira fordítható keret 1.051.560 Ft.
Felkérik a képviselő-testületek Heréd-Nagykökényes Körjegyzőjét, hogy az intézményi
költségvetést a fentiek szerint módosítsa. Az előirányzat módosítás rendelettel történő
elfogadása a 2012. évi beszámoló részeként történik.
Felelős: Heréd-Nagykökényes Községek Körjegyzője
Határidő: értelem szerint

 Herédi Általános Iskola Intézményfenntartói Társulás megszüntetése
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
Az Iskola Intézményfenntartói Társulásból ki kell venni az általános iskolai oktatás-nevelési
alapfeladatot, mert 2013. január 1-jétől nem tartozik az önkormányzat alapfeladatai közzé, így viszont
ez a társulás megszűnését jelenti, hiszen az Iskola Intézményfenntartói Társulást csakis azért hozták
létre a társult önkormányzatok, hogy az általános iskolai alapfeladatot ellássák.
Két lehetőség közül dönthetnek a Képviselő-testületek, vagy az iskolai étkezetés biztosítása végett
tovább működtetik a társulást, vagy jogszabálynak megfelelően megszüntetik és felhatalmazzák őt a
megszüntetéshez szükséges elszámolás elkészítésére 2012. december 31-vel. Ha a Képviselő-testületek
úgy döntenek, hogy szüntessük meg ezt a társulást, akkor elkezdi előkészíteni az ehhez szükséges
dolgokat, melyet vagy mindenki külön-külön testületi ülés keretében, vagy ha a jogszabály előírja,
együttes ülés keretében szavaznak meg. Úgy gondolja, hogy az iskolai étkezetés biztosításhoz nincs
szükség a társulás további működtetésére, arra szerinte az önkormányzatok külön megállapodás
keretében is tudnak gondoskodni, ha szükséges, mert társulási normatíva már nincs.
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Kómár József herédi polgármester
Szabó Ádám kerekharaszti polgármester úrral már beszélgettek az étkeztetésről. Felkéri Román Ernő
gazdálkodási ügyintézőt ismertesse a Képviselő-testületekkel az iskolai étkeztetés biztosításának
feltételeit.
Román Ernő gazdálkodási ügyintéző
Nem tud még róla tájékoztatást adni a Képviselő-testületeknek, mert nem rendelkezik pontos
információkkal e tekintetben.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A 2012. évben egyik társult önkormányzat sem járult hozzá a herédi konyha működtetéséhez. Az
viszont biztos, hogy 2012- évben a herédi önkormányzatnak 9 millió Ft-ot kellett ehhez a kötelező
feladathoz biztosítania a költségvetésében. Mivel a konyha adagszám alapján működik, adagszám
alapján tudnánk megosztani a hozzájárulásokat. A herédi alpolgármester asszony, György Istvánné
Icuka a jelenlegi élelmezésvezető, ő az, aki pontos kimutatást tud készíteni az étkeztetésről. Ha felsőbb
szinten úgy döntenének, hogy az iskola étkezetése nem a herédi konyháról történne, hanem központi
konyháról akkor, veszélybe kerülhet a konyha további működtetése.
Román Ernő gazdálkodási ügyintéző
Véleménye szerint addig, amíg a törvényben úgy szerepel, hogy az étkeztetés az önkormányzat
feladata, addig az önkormányzat úgy oldja meg az iskolai étkeztetést, ahogy tudja.
Kómár József herédi polgármester
Kérdezi a Képviselő-testületeket, hogy döntsünk a társulás megszűnéséről?
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző
A megszüntetésről nem tudnak még végleg dönteni a Képviselő-testületek, mert ahhoz nincsenek meg
az elszámolási iratok. Most arról tudnak a Képviselő-testületek dönteni, hogy előkészítse a
megszüntetéshez szükséges okiratokat és elhatározzák 2012. 12.31-vel a megszűnést.
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző asszony ismerteti a Képviselő-testületekkel a határozati
javaslatot.
Kómár József herédi polgármester
Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a Herédi Általános Iskola
Intézményfenntartói Társulás megszüntetéséről, az elszámolás előkészítéséről a körjegyző asszony által
elmondott határozati javaslatot, szavazásra teszi.
Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal a Herédi Általános Iskola
Intézményfenntartói Társulás megszüntetéséről és az elszámolás előkészítéséről elhangzott határozati
javaslatot elfogadta.
Szabó Ádám kerekharaszti polgármester
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért a Herédi Általános Iskola Intézményfenntartói Társulás
megszüntetéséről, az elszámolás előkészítéséről a körjegyző asszony által elmondott határozati
javaslatot, szavazásra teszi.
Kerekharaszt Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a Herédi Általános
Iskola Intézményfenntartói Társulás megszüntetéséről és az elszámolás előkészítéséről elhangzott
határozati javaslatot elfogadta.
Gáspár Tamás polgármester
Megkéri a Testület tagjait, aki egyetért a Herédi Általános Iskola Intézményfenntartói Társulás
megszüntetéséről, az elszámolás előkészítéséről a körjegyző asszony által elmondott határozati
javaslatot, szavazásra teszi.
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Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal a Herédi Általános
Iskola Intézményfenntartói Társulás megszüntetéséről és az elszámolás előkészítéséről elhangzott
határozati javaslatot elfogadta.
Kómár József polgármester
Megállapítja, hogy mindhárom Képviselő-testület elfogadta a Herédi Általános Iskola
Intézményfenntartói Társulás megszüntetéséről és az elszámolás előkészítéséről szóló határozati
javaslatát.
A herédi Képviselő-testület jelenlévő 7 tagja, 7 igen szavazattal; a kerekharaszti Képviselő-testület
jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal valamint a nagykökényesi Képviselő-testület jelenlévő 5 tagja, 5
igen szavazattal a következő határozatot hozzák:
8/2012.(XI.14.) Heréd-Kerekharaszt-Nagykökényes közös önkormányzati határozat:
Heréd, Kerekharaszt, Nagykökényes Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a
2007.IX. 1-én létrehozott Heréd- Nagykökényes- Kerekharaszt Iskolai Intézményfenntartó
Társulás további működtetését megtárgyalták.
Társult önkormányzatok a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az önkormányzati
feladatellátás megszűnésére tekintettel a Társulási Megállapodásból az általános iskolai
oktatás és nevelés feladatot 2012.12.31. hatállyal törölik.
Felkérik a Képviselő-testületek Heréd és Nagykökényes Önkormányzatok Körjegyzőjét,
hogy készítse elő a Társulás 2012.12.31.-vel megszüntetéséről a megállapodásokat és a
megszűnéssel kapcsolatos elszámolásokat.
Felelős: Heréd és Nagykökényes Önkormányzatok Körjegyzője
Határidő: 2012.12.31.
Kómár József herédi polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, az ülést bezárja. Megköszöni az ülésen való megjelenést és
azt befejezettnek nyilvánítja.
Kmf.

Kómár József
polgármester

Szabó Ádám
polgármester

Peterkéné dr. Farkas Andrea
körjegyző
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Gáspár Tamás
polgármester

