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Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Erika Egercsehi igazgatási előadó

Tóth Andrásné polgármester: Köszönti a mikrotérség négy településének képviselő-
testületeit, és a tanácskozási joggal jelenlévőket. Bátor község önkormányzata 2008.
szeptember 23-án bejelentette, hogy 2009. augusztus 31-el kilép a mikrotérségi társulásból.
Így a képviselő-testülete erre az ülésre sem jött el. Ennek ellenére minden statisztikában,
nyilvántartásban szerepelnek, többek között a kincstári törzskönyvi nyilvántartásban is.
Valamint több közös testültei ülésen is megjelentek már azóta. Erre az ülésre szóló meghívó
után közölték velem, hogy nem értelmezték jól a határozatot, és azért jöttek el eddig az
ülésekre. A bátori körjegyző asszony azt mondta, hogy semmit nem tud tenni, a polgármester
úr pedig beteg. Mi gondolkodtunk, hogy mit lehetne tenni, de május 15-ig meg kellene lépni
az intézmény átszervezését, mert ez a helyzet sem pénzügyileg, sem semmilyen más
formában nem megoldható, ezt a helyzetet le kell tisztázni. Azzal, hogy Bátor község nem
jelent meg a mai ülésen, és április 30-ig a fizetési kötelezettségének sem tett eleget így
jelenleg csak a társulásból való kizárásáról tudunk dönteni. Ha ez ma megtörténik, akkor ez jó
a társulásnak, de ha nem történik meg, akkor csak beszélgetni tudunk azokról a dolgokról,
amik problémásak. Kérem a képviselők állásfoglalását arról, hogy ebben a helyzetben mit
tegyünk. Még a mai nap délután is egyeztettünk, de a bátori képviselő-testület tegnap úgy
döntött, hogy a társulás munkájában nem vesz részt.
Egyed Zsigmond polgármester: Akkor tegyük meg a kizárást, és ne húzzuk a dolgot az
iskolával kapcsolatban, mert ennek így nem sok értelme van. Hevesaranyos kérdésében is
dönteni kellene.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló törvény rendelkezik a kizárásról. 4. § (3) bekezdés. A társulás
tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó
napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt a képviselő-testületet, amely a
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.
Egyed Zsigmond polgármester: Tehát akkor kizárhatjuk Bátort.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az év utolsó napjával zárhatjuk csak ki, tehát
december 31-ig tag marad.
Grósz Ilona alpolgármester: Már 2008-ban eldöntötte, hogy 2009. augusztus 31-vel kilép.
Akkor hogy látja el a kötelező feladatát azóta?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ezt meg kell kérdezni Bátortól, ugyanis nem lett
módosítva a társulási megállapodás sem, Bátor nem jelezte a kilépését és a máshova
csatlakozását a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulásának sem és intézményt sem tart
fenn. Bátor emiatt a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása keretében továbbra is az
Egercsehi székhelyű közoktatási mikrotérségbe tartozik.
Egyed Zsigmond polgármester: De dönthetünk a kizárásáról.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az a következménye a kizárásnak Bátorra nézve, hogy
2010. szeptemberétől magának kell megoldania a kötelező feladat ellátást. Jelenleg Bátor nem
működik együtt a közoktatási mikrotérséggel, annak működését akadályozza. Ha kizárják
Bátort a mikrotérségből, 2010. szeptember 1-től saját magának kell gondoskodnia az
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településen élő gyermekek óvodai és általános iskolai ellátásáról. Mivel saját intézménye
nincs Bátornak, ezért más önkormányzattal kell megállapodnia a feladatellátásról.
Tóth Andrásné polgármester: Mi hoztunk egy határozatot, amit négy település elfogadott,
hogy 2008. augusztus 31-ig megfizeti a tartozását, és 2009. augusztus 31-ig a kilépéséig nem
kell semmit fizetnie a társulásban. Innentől nem kétséges, hogy a kizárás él-e. Nem
módosultak az okiratok sem. Törvényesség szempontjából vannak kétségeim.
Pálinkás Jánosné képviselő: Megfizette Bátor a tartozását? Mert a határozat csak akkor lép
életbe, hogy ha megfizette.
Tóth Andrásné polgármester: A határozat nem köti feltételhez ezt.
Pálinkás Jánosné képviselő: Pedig ez a lényeg, hogy akkor léphet ki a társulásból, hogy ha
megfizeti a tartozást.
Tóth Andrásné polgármester: Igen,  de  a  peren  kívüli  egyezségnek  sem  tett  eleget.  Május
elején küldött át 200.000 Ft-ot. Azon kell elgondolkodni, hogy nem jönnek el az ülésekre, már
a februári jegyzőkönyvet sem írták alá.
Kátainé Bodó Zsuzsanna igazgatóhelyettes: Ha elfogadják a képviselő-testületek, hogy
2009. augusztus 31-el kilépett Bátor a társulásból, akkor eddig törvénytelenül működött az
intézmény. Módosítani kellett volna a társulási megállapodást és az alapító okiratot.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, Bátor község minden okiratban szerepel. A kincstárnak
a törzskönyvi nyilvántartást le kellett adni, amiben szintén szerepelnek.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása is
változatlanul igényelte Bátorra a normatívát, hiszen Bátor a feladatellátás módjának
megváltozását oda sem jelezte.
Grósz Ilona alpolgármester: Ez így törvénysértő. Most mit lehet csinálni? 2009. szeptember
1-től társulnia kellett volna valahová, vagy egyedül kellene ellátnia a feladatot.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Bátornak kell nyilatkoznia, hogy mit akarnak. A
közoktatási mikrotérségi társulás a kistérségi társuláson belül működik, Bátornak
Bélapátfalvával is egyeztetnie kell a szándékát.
Tóth Andrásné polgármester: Ha valamilyen társulás alakul, akkor azt a bélapátfalvai
társulási tanácsnak jóvá kell hagynia.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Kapott Bátor a határozatból?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Persze, van határozatszámuk is, adtak hozzá. Itt voltak
az ülésen, a jegyzőkönyvet is aláírták.
Dorkó Csaba polgármester: Kis párhuzam van a bátori és a hevesaranyosi eset között, mert
akkor Hevesaranyos sem tagja a társulásnak, nem kellene itt lennünk. De valóban úgy
szavaztunk, hogy akkor engedjük ki Bátort, hogy ha megfizeti a tartozását. Ugyan ez van
Hevesaranyossal is. Mivel március 31-ig nem valósult meg az, amit kértünk mi sem vagyunk
tagjai a társulásnak. Ha május 15-ig nem hozzuk meg a határozatot, akkor sem a szakértő által
leírtak, sem az, amit Hevesaranyos akar nem valósul meg. Ez már egyszer megtörtént, akkor 3
millió Ft-ot buktunk. Most nem ennyit bukunk. A régi vitás esetben sem voltunk
határozatképesek, de vállaltuk, hogy meghozzuk a döntést. Bátor akkor nem hozta meg a
határozatot. Mivel szorít a határidő, a pénteki dátum késő, a lényeg az lenne, hogy tudjunk
dönteni.
Tóth Andrásné polgármester: Ha már eljöttünk javaslom megtárgyalni azt, amivel
Hevesaranyos készült, illetve a napirendi pontokat. Szavazni kellene abban, hogy a napirendi
pontokat megtárgyaljuk-e. A polgármester úr által említett esetben Bekölce és Bátor volt az,
aki később hozta meg a határozatot.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Bátor képviselő-testületéből nincs itt senki, hogy
fognak később határozatot hozni? Nem javaslom, hogy itt bármilyen határozatot hozzunk.
Dorkó Csaba polgármester: Ha nem hozunk határozatot, akkor minden marad a régiben.
Készültek kimutatások, én is készítettem egyet más formában. Ez a helyzet nem jó,
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Hevesaranyos szeretne lépni. Ha valaki nem vállal kötelezettséget a társulásban, attól a
működéssel kellene valamit tenni. Bátor esetében ehhez 3 képviselő kellene.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Elég meggondolatlannak tartom azt, hogy egy
intézmény sorsáról az utolsó napon döntsünk. Ezt el kellett volna kezdeni sokkal hamarabb. A
számításokat megkaptuk, de ezt nem követelhetjük a társulástól, mert nincs benne a társulási
megállapodásban.
Tóth Andrásné polgármester: 2010. január 26-án a költségvetés tárgyalásánál merült fel,
hogy valamit lépni kell. Én egy szakértőt szerettem volna felkérni, akinek az iránymutatásával
ezt a lépést meg tudjuk oldani. Akkor a képviselő-testület azt mondta, hogy nem kell a
szakértő, mert az igazgató asszony és az iskola vezetősége ezt meg tudja csinálni. Tehát ez így
nem jött össze, nem tartották fontosnak. Azóta már a képviselőktől kaptam azért is, hogy
miért hívtam szakértőt. A május 15-ig történő halogatása a dolgoknak egy időzítés volt. A
kimutatás pedig azért készült, hogy mindenki lássa azt, hogy Egercsehi mennyit tesz az
iskolához. Egercsehi minden normatívát leigényel, de ez is kevés, ehhez még hozzá kell tenni
az önkormányzatnak is. A szakértő is mondta, hogy az iskolában rossz a tanárok szakos
összetétele, mert sok az egyszakos tanár. A kimutatásból kiderül, hogy egy gyerek mennyibe
kerül, és a normatíván felüli részt az önkormányzat finanszírozza. Azért közös fenntartású az
intézmény, mert több településről ide járnak a gyerekek. Az oktatást pedig meg kell adni a
gyerekeknek. Meg kell nézni azt, hogy miért van ekkora hiány az iskolánál. A polgármester úr
is el tudja mondani, hogy mivel nem ért egyet. Ezt meg kell vitatni, mert ezek a dolgok
feszültséghez vezetnek.
Dorkó Csaba polgármester: December 31-el mi bejelentettük, hogy ki akarunk lépni a
társulásból. Február elején volt egy képviselő-testületi ülés, amin született egy megállapodás.
Én március végén írtam egy levelet a polgármester asszonynak, hogy megyünk a társulásból,
ehhez képest most van testületi ülés. Ami mulasztás volt az az, hogy én nem válaszoltam két
levélre, ami arról szólt, hogy nyilatkozzak, hogy melyik társulásba megyünk, és a TÁMOP-os
pályázatot hol folytatjuk. Mi nézelődtünk a lehetséges társulások között, két helyről kaptunk
is biztatást, de ezek valamilyen okból mind meghiúsultak. Ezek után a következő társulást
már nem publikáltuk. Ezért nem születtek meg bizonyos dolgok. Az intézmény ahová
társulnánk vállalja a TÁMOP-os pályázatot. Ennek pénzügyi vonzatai nincsenek. Végeztem
én is számításokat, hogy ha a hevesaranyosi gyerekek nem jártak volna ide, akkor 6,5 millió
Ft nem jött volna a társulásba, kiadás viszont ugyan úgy lett volna, mert a rezsit ki kell fizetni.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez így van. Azért vagyunk itt, mert egymásra
vagyunk utalva. Mi az, ami nem teljesült abból, amit Hevesaranyos kért? Mert szerintünk
minden teljesült, és olyan részletességgel, ahogy kérték.
Dorkó Csaba polgármester: Volt egy megállapodás, hogy az intézmény vezető bérének a
felét Egercsehi fizeti, a többi részt pedig 6 felé osztjuk. A gazdaság vezető bére eleve hat felé
volt osztva. Ez nem így valósult meg, mert az intézményvezető bérének a felét valóban
Egercsehi fizette, de a többi rész csak öt felé oszlott szét. Ami azt jelzi, hogy mi éveken
keresztül többet fizettünk be, mint kellett volna. Mi ezzel nem akartunk foglalkozni, ezért
kértük, hogy a társulás tekintsen el attól, hogy befizessük ezt a pénzt. A társulási
megállapodásban benne volt, hogy az igazgatási költségekre milyen összeg volt betervezve. A
mostani megállapodásban pedig sokkal magasabb összeg szerepel. A pályázati pénzbe sem
látunk bele. A tankönyv pénzzel is volt gond. Nincs kifizetve a tankönyv pénz, és az IPR
pályázat.
Kátainé Bodó Zsuzsanna iskola igazgatóhelyettes: A polgármester úr számításához
szeretnék szólni. Azt kiszámolta-e valaki, hogy Hevesaranyoson mennyibe kerül egy gyerek?
Mert ez teljesen kölcsönös dolog. Nyilván ha nincsenek itt a gyerekek, akkor hozzánk nem
jön le a gyerekek után járó pénz. De ha nem itt vannak a gyerekek, akkor máshol vannak,
tehát máshová kell számolni a pénzt. Mi sem tudjuk egyedül fenntartani az iskolát, de
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Hevesaranyos és Szúcs sem. Ezek a számítások is azt bizonyították, hogy egymásra vagyunk
utalva. Megállapodásra kellene jutni, ami mindegyik félnek megfelel, aki benne van a
társulásban.
Barócsi-Bozsik Katalin iskola igazgató: Februártól külön megy az IPR könyvelése.
Határidőre pedig jó lenne vele elszámolni.
Grósz Ilona alpolgármester: Sok mindenről beszélünk, de ha jól értem eldöntött tény, hogy
kilép Hevesaranyos a társulásból.
Tóth Andrásné polgármester: Ismét vád ért Hevesaranyos részéről, hogy utánuk nyúltam.
Én két társulással beszéltem, hogy oda kíván-e menni Hevesaranyos, de ettől több nem
történt. Én hívtam kétszer a hevesaranyosi polgármester urat, hogy nyilatkozzon arról, hogy
az új intézmény vállalja a pályázat folytatását. Egercsehi önkormányzatnak kell elszámolnia a
pályázattal, a beszerzett eszközöket mi tartjuk tulajdonban, nyilvántartásban. A fenntartást
pedig azért kérjük, mert ha olyan helyre csatlakozik Hevesaranyos, ahol nincs kompetencia
képzés, ott vállalni kell ezt. Bélapátfalván nincs ilyen képzés, Szilvásváradon van. Én is
érdeklődtem, hogy a környéken hová tudna menni Hevesaranyos. Nekem semmilyen
szerepem nincs  abban,  hogy ki  kihez  társul.  Ha  Szúcs  és  Hevesaranyos  nincs  a  társulásban,
akkor nem ennyibe kerül az oktatás. Ha Egercsehi nincs társulásban, akkor tagintézményként
szereplünk, és tagintézményi normatívát kapunk. De 2005-ben mindenki aláírta a szerződést,
hogy akarjuk ezt a társulást. Ez a kimutatás arról szól, hogy egy gyerek mennyibe kerül.
Semmi másról nincs szó. Ha nem lenne ez a társulás akkor lehet, hogy Egercsehi pénzügyileg
nem tartana itt. Az igazgató és a gazdaságvezető bérével kapcsolatban több társulást
megkérdeztem, mindenhol szétosztják, mert társulásban vannak, és a társulás feladatát végzik.
A tankönyv kifizetésnél 1,622 millió Ft-ról volt tudomásom, mire meglepődésemre kaptunk
egy ügyvédi felszólítást, hogy 443.000 Ft-ot akar rajtunk behajtani egy kiadó, amiről a
hevesaranyosi iskola nevére szóló számla van. Miért rajtunk akarják ezt behajtani? Mi
elutaltuk a tankönyvpénzt, Hevearanyos pedig megkapta a normatívát. Tehát ez a tartozás
nem áll fenn. Mi megírtuk az ügyvéd úrnak, hogy semmiféle fizetési kötelezettségünk nincs.
Ez egyébként egy 2009. októberi számla volt, és nem tudom, hogy került az intézményhez.
Közös költség pedig van egy intézménynél, mert nem egy településnek kell a működési
költséget fedezni. Miért csak Egercsehinek kell ezt fizetni? Telefon, papír, stb. költség pedig
mindig van. Ha működne az intézménynél egy munkaszervezet, ki lehetne mutatni, hogy
mennyi anyagköltség van a társulásnál. Ennyiben látom azt, hogy a közös költséget vállalni
kell.
Dorkó Csaba polgármester: Ha a társulási megállapodásban benne van, hogy ennyit kell
fizetnünk, akkor rendben van. Egyik évről a másikra olyan költségeket nem kérhetnek, ami
nincs összhangban a társulási megállapodással. Először volt 20.000 Ft az elfogadott, most
viszont 100.000 Ft van betervezve. Ami a társulási megállapodásban benne van, azt elfogadja,
ami nem így van, azt szóvá teszi az ember. Ez igaz az igazgató asszony bérére is. Amikor
2005-ben létrejött a társulás az volt a jelszó, hogy ezzel plusz normatívák jönnek majd a
településekre, biztosítva lesz az iskola működése. Ez most nincs meg. A társulás úgy jött létre,
hogy 3 évig nem léphetünk ki. Ez az idő már letelt, kilépett Bekölce és Egerbocs, utána jött
Bátor, akinél úgy volt, hogy ha fizet kiléphet, nem fizetett, mégis kilépett. Hevesaranyos is
így döntött, most pedig ezen vitázunk, hogy kiléphetünk-e. Ha nagyon akarjuk, akkor azt
mondhatja mindenki, hogy hagy menjenek. Egercsehi helyzete nehéz.
Grósz Ilona alpolgármester: Az alapító okiratban is benne van, hogy ha egy település nehéz
helyzetbe hozza a társulást, akkor nem léphet ki.
Dorkó Csaba polgármester: A többi település is ilyen helyzetbe hozta a társulást. Bátor
miatt most normatívát kellene visszafizetni. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő asszonnyal
egyetértek, hogy ezt nem májusban kellett volna elindítani. De meg kellene próbálni, mert
akkor lehet, hogy tudunk működni.
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Tóth Andrásné polgármester: Ha leteszi Hevesaranyos azt a papírt, hogy abban a
társulásban, ahová menni kíván vállalják a TÁMOP-os pályázat folytatását.
Dorkó Csaba polgármester: Feltételesen tudom mondani, hogy holnap lesz határozatunk.
Az az elképzelés, amit mi a tagintézmények működésénél gondoltunk, az keretében tér el a
mostani dolgoktól. Ha megnézzük Kiss László szakértő véleményét, az ellentétes a TÁMOP-
ban vállaltaktól.
Kátainé Bodó Zsuzsanna iskola igazgatóhelyettes: Ma május 12-e van, az Egercsehi
iskolának is lépnie kell, hogy ha Hevesaranyos kilép a társulásból. Még mindig nem hangzott
el konkrétan, hogy Hevearanyos ténylegesen kilép a társulásból.
Dorkó Csaba polgármester: Ez már 2009. december 29-én elhangzott.
Kátainé Bodó Zsuzsanna iskola igazgatóhelyettes: Van erről képviselő-testületi határozat?
Nekünk is lépéseket kell tennünk.
Tóth Andrásné polgármester: Szúcs község önkormányzata is elmondhatná, hogy neki
miért kell költségeket vállalnia egy társulásban.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Egercsehi elkésett, nem fogunk megszavazni semmit.
Mi úgy éreztük, hogy teljesültek a dolgok. Ha nem így történt, akkor Hevesaranyos miért
fogadta el a költségvetést? Pár hónap van az iskolakezdésig. Most akarjuk felrúgni az egész
társulást? Volt javaslat, hogy üljünk le, beszéljük meg. Ezt nem találom jó dolognak, hogy a
választások előtt döntünk egy intézmény sorsáról. Hevesaranyos maradjon a társulásban, a
polgármesterek üljenek össze, a gazdaságvezető és az igazgató asszony bérét pedig beszéljük
meg. Ezt már rég meg kellett volna lépni, mert 2005. óta változtak a dolgok. Szó volt a
konzultatív tanácsról is, de nem jött össze.
Ferenc Ervin alpolgármester: Arról volt szó, hogy amennyiben nem teljesülnek a társulási
megállapodásban foglaltak, akkor Hevesaranyos kilép. Miért beszélünk még mindig erről? Mi
levélben bejelentettük kilépési szándékunkat.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mi nem teljesült a társulási megállapodásban
foglaltakból?
Dorkó Csaba polgármester: Azt beszéltük, hogy ha nem lesz benne a társulási
megállapodásban a gazdaság vezető és az intézményvezető bére megfelelően, akkor kilépünk.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az van a társulási megállapodásban, hogy hogy lesz
felosztva a bérük.
Dorkó Csaba polgármester: Velem olyan módon fizetessék be a költségeket, ahogy az a
társulási megállapodásban le van írva. Elmondtuk, de nem lett belőle semmi. Nem lett
átdolgozva a társulási megállapodás március 31-ig. Most kezdjünk el rajta gondolkodni? Ez a
társulás éppen biztosítja az átlaglétszámot, ha Hevesaranyos behozza a gyerekeket
Egercsehibe. Ezt a lépést Hevesaranyos hozza meg? Ugyanakkor a másik társulásban
megmaradhat az iskolánk. 503.000 Ft-tal kell hozzájárulnunk a társuláshoz, Egercsehi
esetében pedig 4-6 millió Ft-ról beszélünk, és jubileumi jutalmat nem lehet tervezni. A
befizetésekről csak annyit mondanék, hogy nekünk be kellett fizetni 400.000 Ft-ot, mi
utaltunk 500.000 Ft-ot, hogy ki legyenek fizetve a hevesaranyosi dolgozók. Legutóbb
ugyanezt kértem a polgármester asszonytól. Nem lett belőle semmi.
Végh Mihályné iskolai gazdálkodó: A költségeket átdolgoztuk, az igazgató költségét
kivettük, és csökkentettük. Az útiköltségek is ki vannak fizetve.
Dorkó Csaba polgármester: Volt utalás arra, hogy a hevesaranyosi dolgozóknak nem lesz
kifizetve a bére. Vagy kifizetjük mindenkinek, vagy nem. Bátor község 1,5 millió Ft-tal
tartozik már csak, amikor legutóbb 3 millió Ft-ról beszéltünk már. Egercsehi
önkormányzatának is van elmaradása. Ha pedig van, akkor mi alapján tesznek különbséget a
dolgozók között?
Kátainé Bodó Zsuzsanna iskola igazgatóhelyettes: Ha Hevesaranyos kilép, akkor az
intézményt át kell szervezni. Erről először döntést kell hozni május 15-ig, különben nem lehet
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átszervezést végrehajtani. Hevesaranyos nem léphet ki, mi máshová nem mehetünk. Ezt a
döntést 4 önkormányzatnak kell meghoznia. Ez mind törvényi előírás, nem én találtam ki. Ha
ez a döntés nincs meg május 15-ig, akkor szó sincs Hevesaranyos kilépéséről.
Dorkó Csaba polgármester: Ezt a döntést kellene most meghozni. Egyszer mi már ezt
kértük, akkor az volt a válasz, hogy van egy pályázat, és mi lesz a pénzzel. Az
önkormányzatoknak önrendelkezési joga van. Ha Hevesaranyos bejelenti december 31-én,
hogy kilép a társulásból, és Egercsehi nem csinál semmit, hogy hogyan működik tovább,
ezzel nem lehet büntetni senkit.
Tóth Andrásné polgármester: Itt nem büntet senki. Egy sort kellett volna írni, hogy mi
tudjuk, mi a helyzet, és tudjunk továbbmenni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. §
(6) bekezdés és 102. § (3) bekezdés alapján május 15-ig közoktatási szakértő,
diákönkormányzat, szülői munkaközösség, cigány kisebbségi önkormányzatok, alkalmazotti
közösség  véleménye kell az átszervezéshez. Ezeket a véleményeket mind be kell szerezni,
mert különben a döntés törvénysértő, támadható. A társulási megállapodás átdolgozására két
javaslat is van, nem a jegyzőkön múlt, hogy nem foglalkoztak vele a képviselő-testületek.
Grósz Ilona alpolgármester: Ha a többi önkormányzat nehéz helyzetbe kerül, akkor nem
léphet ki Hevesaranyos.
Dorkó Csaba polgármester: Volt egy határozat, hogy ha nem teljesülnek a dolgok, akkor
nem hárítanak a képviselő-testületek akadályt Hevesaranyos kilépésének.
Grósz Ilona alpolgármester: Argyelánné Józsa Györgyi képviselő asszony is elmondta,
hogy teljesültek a feltételek. Én szeretném, hogy ha ez az iskola megmaradna. Nem mindegy,
hogy van-e Egercsehiben iskola vagy nincs.
Dorkó Csaba polgármester: A  szakértő által  tett  javaslat  szerint  1-6.  osztályt  át  kellene
hozni Egercsehibe. Egercsehi azt szeretné, hogy megmaradjon az iskolája, Hevesaranyos
pedig mondja azt, hogy bezárom az iskolám.
Tóth Andrásné polgármester: Nem, ez egy tantestület, amelyből lehet olyan szakos ellátást
csinálni, ami megfelelő. Azért kértünk szakértőt, hogy a gazdasági önállóságát megszüntessük
az iskolának, mert szeretnénk, hogy ha a pénzügyi dolgokat látnánk. A szakértő azért írta le a
véleményét, mert az egész mikrotérségről írt. A szakértővel is azt beszéltük meg, hogy az
Egercsehi intézmény működését szeretnénk racionalizálni. Többféle szempont szerint adhatott
volna véleményt, mert az óvodákat is lehetett volna véleményezni, de mi ezt nem kértük.
Ésszerűbb lenne, hogy ha a hevesaranyosi iskola itt lenne Egercsehiben. Mi nem kértük, hogy
Hevesaranyos zárja be az intézményét, a szakértői javaslat sem erről szól.
Dorkó Csaba polgármester: A társulási megállapodásban benne van, hogy az egyik
település nem hozhatja a másikat hátrányos helyzetbe. Hevesaranyosnak az a hátránya, hogy
ha ebben a társulásban marad. Tehát ez a helyzet fordítva is igaz. Tényszerűen le van írva,
hogy egy-egy fő pedagógust le kell építeni, és 4-5 főt át kell hozni.
Grósz Ilona alpolgármester: A  másik  társulásnál  sem  egyértelmű,  hogy  maradhatnak  a
gyerekek Hevesaranyoson. Az oktatás finanszírozása évről-évre kevesebb.
Dorkó Csaba polgármester: Igen, mi már elmondtuk, hogy olyan nincs, hogy egy
önkormányzat ne tegyen a normatíván felül pénzt az oktatáshoz.
Tóth Andrásné polgármester: A javaslatok és a társulási megállapodás módosítása át lett
küldve az önkormányzatoknak.
Dorkó Csaba polgármester: Csak az inkasszó feltüntetése a társulási megállapodás
módosítása, de nem ez a fő probléma a társulásban.
Tóth Andrásné polgármester: Az államigazgatási hivatal egy igazolást ad ki arról, hogy a
társulási megállapodás törvényes. Ha ezt az igazolást nem kapjuk meg, akkor a kistérségi
normatívát vissza kell fizetnünk. Az inkasszó lehetőségét nem csak ebben a társulásban kell
feltüntetni. Ez mindenhol benne van a társulási megállapodásban, törvényi előírás. Nekünk is
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leírták, hogy mi hiányzik a társulási megállapodásunkból. Ha ez nem lesz benne, akkor
normatívát kell visszafizetni. Ezt akkor valakinek vállalni kell, ki kell majd valakinek fizetni.
Szúcs községgel együtt mi már meghoztuk erről a döntést. Tudja jól a polgármester úr, hogy a
Bélapátfalvai Többcélú Társulás megállapodásában is benne van. Így nem kell bíróságra járni,
egyből be lehet szedni az elmaradt befizetéseket. Ennek törvényességi alapja van. Ennyiben
nem teszünk eleget a törvényi kötelezettségünknek.
Dr. Tóth Gábor jegyző: Amit javasoltunk, abban benne van az inkasszó lehetősége.
Ferenc Ervin alpolgármester: Ne szaporítsuk a szót, a lényegről döntsünk. Sokan felvetették
Egercsehi részéről, hogy az utolsó pillanatban vagyunk itt.
Tóth Andrásné polgármester: Hevesaranyos részéről 2010. január 4-én érkezett meg a levél,
amelyben tájékoztatnak kilépési szándékukról.
Ferenc Ervin alpolgármester: De a képviselő-testület már korábban döntött.
Tóth Andrásné polgármester: Lehet, de mi ezt a döntést nem kaptuk meg.
Dorkó Csaba polgármester: 2009. december 31-én hivatali időben jött a busz Egercsehibe,
de nem volt nyitva a hivatal.
Csuhaj Róbert képviselő: A polgármester asszony által írt két levél tartalma nem világos a
polgármester úrnak? Mi most ebbe a helyzetbe kényszerültünk, hogy május 12-én itt kell
ülnünk.
Grósz Ilona alpolgármester: Azt mondta a polgármester úr, hogy ha március 31-ig nem
teljesülnek a feltételek kilépnek. Azt viszonyt nem jelezte a polgármester úr, hogy mely
feltételek nem teljesültek. A társulási megállapodást módosítani kell, mert akkor
visszamenőleg is ki kell fizetni a normatívát. Azt pedig meg kell fizetni akár kilép
Hevesaranyos, akár nem. Ha meg május 15-ig nem hozunk határozatot a kilépésről, akkor
Hevesaranyos sem léphet ki a társulásból.
Dorkó Csaba polgármester: Ismertetem  a  2010.  március  31-én  küldött  levelemet.  Tehát
március 31. óta eltelt másfél hónap.
Tóth Andrásné polgármester: Én nem kaptam választ a levelemre. Ha a fenntartói
nyilatkozatot megkapom, akkor semmi gond nincs.
Barócsi-Bozsik Katalin iskola igazgató: Elmondanám, hogy Egercsehi miért nem lépett.
Felkérés szóban történt többször, hogy érdeklődjek körbe. Április 11-én és 21-én próbáltam
meg Balatonnal beszélni, hogy átszervezés esetén mehetnénk-e hozzájuk a társulásba. De oda
már nem társulhatunk, mert Borsodszentgyörgy is abban a társulásban van, és elegen vannak
már. Ezért mi csak nézelődtünk. Ami igazából felkérés volt, az most történt meg.
Tóth Andrásné polgármester: Ami felkérés volt januárban az az volt, amit a szakértő most
leírt. Mi az Egercsehi iskolát szerettük volna átszervezni, hogy mit tudnánk tenni ebben a
helyzetben.
Kátainé Bodó Zsuzsanna iskola igazgatóhelyettes: Pár dolgot szeretnék kikérni
magunknak. A téli szünet után két napig valóban hűvös volt az iskolában, mert le kellett
engedni a radiátorokat. De ez szerintem bárhol előfordulhat. A 3 rendkívüli napot, amit
kiadtak szünetnek a felújítások miatt, azzal a 3 nappal meghosszabbodik a tanév, június 17-ig
tart majd az iskola. A szülőket pedig időben értesítettük arról, hogy rendkívüli szünet lesz.
Dorkó Csaba polgármester: Én a továbbképzésekre gondoltam, ahol fáztak a tanárok. A
rendkívüli szünettel bele kellett nyúlni a tanév rendjébe. A vizesblokk felújítása és a
nyílászárók cseréje közös pályázat területén volt probléma. Ennek a közbeszerzését időben ki
kellett volna írni, és akkor nem télen került volna rá sor. A szülőket egyik napról a másikra
kellett értesíteni, hogy képzés miatt nem lesz tanítás.
Kátainé Bodó Zsuzsanna iskola igazgatóhelyettes: Ez akkora probléma, hogy ki kell lépni
a társulásból?
Dorkó Csaba polgármester: Ha normálisan lett volna bonyolítva, akkor nem lett volna nagy
probléma.
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Tóth Andrásné polgármester: A felújítás akkor is bele nyúlt volna a téli időszakba és a
tanévbe a közbeszerzés miatt, mert az 60 nap. Ezt a nyári időszakban nem lehetett
megcsinálni, mert a közbeszerzési eljárást le kellett folytatni. El kellene dönteni, hogy mit
csináljunk. Tudomásul kellett volna venni, hogy az inkasszót be kell venni a társulási
megállapodásba.
Dorkó Csaba polgármester: Azt is tudomásul kell venni, hogy február 3-án hoztunk egy
döntést, ami ha megvalósul, akkor maradunk a társulásban.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mi nem teljesült a megállapodásból?
Dorkó Csaba polgármester: A levélben leírtam. Ha Egercsehi erre azt mondja egy levélben,
hogy teljesült, akkor jó, de május 12-én nincs joga azt mondani, hogy teljesültek a feltelek.
Tóth Andrásné polgármester: Össze voltak hívva a gazdálkodók, jegyzők. Akkor kellett
volna jelezni, hogy mi nem teljesült.
Dorkó Csaba polgármester: Az egyeztetésen a gazdálkodók és a jegyzők februárban voltak
itt. Március 31. után erről már egy szó sem esett. A jegyzők és a polgármesterek is beszéltek.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor az az intézmény, ahová Hevesaranyos társul
vállalja a TÁMOP folytatását. Nekünk ezt a pénzt vissza kell fizetnünk.
Dorkó Csaba polgármester: Nem kell visszafizetni.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Erről nekünk egy hivatalos állásfoglalás kellene.
Surányiné Józsa Andrea képviselő: Február 3-án nem kellett volna ezt a kikötést tenni, mert
Hevesaranyos szórakozik Egercsehivel.
Dorkó Csaba polgármester: Ha március 31-én leírtam a levelemben, hogy Egercsehi nem
teljesítette a feltételeket, akkor nem meglepő, hogy május 12-én ezt felhozom. A pályázat az
önkormányzat önrendelkezési jogát nem írhatja felül. Holnap a szükséges papírt letesszük.
Surányiné Józsa Andrea képviselő: Mi van akkor, hogy ha nem lesz meg a papír?
Ferenc Ervin alpolgármester: A polgármester úr megígérte, hogy meglesz a papír.
Dorkó Csaba polgármester: Ha nem teljesültek a feltételek, akkor nem teljesültek az
átszervezéshez szükséges feltételek.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mi pedig közben elindítunk egy folyamatot,
elkészülnek a szakvélemények, minket fogadnak, elviszik tőlünk a 7-8. osztályt. Így nem
lehet velünk szórakozni.
Tóth Andrásné polgármester: Úgy  látom  Hevesaranyos  eldöntötte,  hogy  azt  csinál,  amit
akar.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Össze  kellett  volna  ülnie  a  4  településnek,  hogy
átszervezést akarunk. Most arról folyik a vita, hogy kinek kellett volna először lépni.
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testületnek egy szakértőt kellett volna felkérnie,
aki javaslatot tett volna arra, hogy milyen formában működjön a társulás tovább. Így lehetett
volna ezt az egész átszervezést indítani.
Surányi László képviselő: Ott lett eltolva az egész, hogy március 31-én nem lett összehívva
a képviselő-testületi ülés. Mert arról volt szó, hogy akkor döntünk. Akkor még lehetett volna
dönteni.
Tóth Andrásné polgármester: Ha Hevesaranyos holnap hozza a papírt, akkor miről
döntöttünk volna március 31-én? Senki nem kérte azt, hogy Hevesaranyos itt maradjon.
Március 31-én mire válaszoltunk volna? Akkor sem mondta volna Hevesaranyos azt, hogy itt
marad a társulásban.
Surányi László képviselő: Szuverén önkormányzat, azt csinál, amit akar.
Tóth Andrásné polgármester: Ezét írtam a levelet, hogy nyilatkozzon.
Surányi László képviselő: De Hevesaranyos már írt egy csomó levelet.
Tóth Andrásné polgármester: Csak ezt az egyet kellett volna. Hevesaranyos csak holnap
tudja ezt a papírt letenni. Ez a probléma.
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Dorkó Csaba polgármester: 2008. végén megkerestem Bélapátfalva polgármesterét, hogy
adott esetben, ha arra kerülne sor, akkor fogadná-e az iskolát, akkor azt mondta próbáljuk
meg. 2009. év elején még szintén ezt mondta, hogy rendben van. Ezután megjelent
Bélapátfalván a polgármester asszony és az igazgató helyettes asszony, és le volt állítva
minden.
Kátainé Bodó Zsuzsanna iskola igazgatóhelyettes: Ezt kikérem magamnak.
Dorkó Csaba polgármester: Ott voltak, vagy sem?
Kátainé Bodó Zsuzsanna iskola igazgatóhelyettes: Voltunk, de mi csak utána jártunk a
lehetőségeknek.
Tóth Andrásné polgármester: Annyit mondott a polgármester úr, hogy a jegyző úrral
beszélgettek, és nagy vonalakban felvetődött ez a lehetőség. Megkérdeztük, hogy ha
Hevesaranyos csatlakozik Bélapátfalvához, akkor Egercsehinek milyen lehetősége van.
Örülök, hogy azt hiszik, hogy én mindent el tudok intézni. A bélapátfalvai polgármester úr
levélbe leírta, hogy Egerbocs társulásban maradását is felülvizsgálja.
Kátainé Bodó Zsuzsanna iskola igazgatóhelyettes: Azt is mondta még a bélapátfalvai
polgármester úr, hogy neki gyerek kell, tanár nem.
Dorkó Csaba polgármester: Igen, ennek a kijelentésnek a nyomán lett is pánik.
Tóth Andrásné polgármester: Pedig ez a kijelentés itt Egercsehiben a képviselő-testületi
ülésen is elhangzott a polgármester úrtól.
Dorkó Csaba polgármester: Ezért nem mondok én semmit. Tény, hogy nem tudunk
Bélapátfalvához társulni, mert nálunk sok a cigány. A következő próbálkozásunknál szintén
ilyen problémába futottunk. Csak úgy tudunk keresgélni, hogy ha figyelembe veszünk
mindent.  Az  első változat  a  szakértői  véleményben,  hogy  Hevesaranyos  az  1-6.  osztályt
áthozza Egercsehibe ellentétes azzal a törekvéssel, hogy megmaradjon az iskolánk.
Tóth Andrásné polgármester: Erről  szó  sem  volt.  Nem  tudom,  hogy  ez  a  szakértői
véleményben miért volt benne. Mi erről nem beszéltünk a szakértővel. Azt viszont le kellett
írni, hogy ilyen formában tudna működni a társulás.
Dorkó Csaba polgármester: A bélapátfalvai egyeztetés után elhangzott az, hogy ha
Hevesaranyos kilép, akkor be kell zárni az iskolát, mert nincs meg a létszám. Most pedig már
megvan a létszám.
Dorkó Ottóné képviselő: Az lenne a jó, hogy ha Egercsehiben is megmaradna az iskola. De
azt is meg kellene nézni, hogy a társulás többi tagja miért ment el. Már senki nem marad
velünk egy társulásban.
Dorkó Csaba polgármester: Egerboccsal nem volt korrekt az elszámolás, ezért kiléptek.
Bekölce szintén ezért lépett ki. Most megint nem korrekt az elszámolás. Van 158 gyerek, de
jövőre csak 148 lesz.
Suha Tamás képviselő: A cigány gyerek többe kerül, mint a nem cigány?
Dorkó Csaba polgármester: Az én 7-8. osztályos gyerekeim többet hoznak, mint a többiek.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek miatt
kapunk több normatívát, nem azért, mert cigány származásúak.
Dorkó Csaba polgármester: 18,5 fő az osztályátlag. Egercsehiben sem most kellene
gondolkodni.
Tóth Andrásné polgármester: 2007-ben az egercsehi képviselő-testületnek nem kellett
volna elzavarni a közoktatási szakértőt. Ide hívtuk, hogy készítsen egy szakvéleményt az
intézmény működéséről, de két perc múlva már elment. Azóta toljuk magunk előtt a meg nem
tett dolgokat. Akkor kellett volna lépni, mert azóta a normatíva folyamatosan csökken.
Grósz Ilona alpolgármester: Vagyunk annyian, hogy a társulási megállapodást módosítsuk?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Hevesaranyos község képviselő-testülete nem
határozatképes.
Dorkó Csaba polgármester: A képviselő-testületek külön-külön is hozhatnak döntést.
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Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Hevesaranyos melyik társuláshoz fog csatlakozni?
Ferenc Ervin alpolgármester: Majd holnap megmondjuk.
Dorkó Csaba polgármester: Nekem olyan választási lehetőségem van az új társulással, hogy
nem kell pénzt az iskolához tennem, nem kell pedagógust elküldenem. Ha maradok itt, akkor
5 millió Ft-ot kell az iskolához tennem, pedagógust kell elküldenem, és 1-6. osztályt be kell
hoznom Egercsehibe. A hevesaranyosi pedagógus felmentési idejét is ki kellene fizetni.
Megegyezni nem tudunk egymással, de ne menjünk ki a társulásból.
Tóth Andrásné polgármester: Ahhoz a társuláshoz, amelyikben nem kell fizetni mi is
szeretnénk csatlakozni. Eddig nem jött ki a pedagógusok bére a normatívából, most pedig
kijön, és csak 503.000 Ft-ot kell fizetni. Ide mi is menni akarunk. A normatívát egy az egyben
Hevesaranyos használja. Azt ne mondja nekem senki, hogy a másik társulás kifizeti a
normatíván felüli részt.
Dorkó Csaba polgármester: Nálunk lenne átszervezés, viszont a pedagógusaink
megmaradnának, mert a másik intézményben csoportbontás lenne, lenne nekik hely. Ha
elterjedne, hogy mi hová megyünk, akkor Egercsehi is jönne, és nem lenne másnak helye.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor nem mondott igazat a polgármester úr, hogy
átszervezés nélkül megoldja az új intézményhez v aló társulást.
Dorkó Csaba polgármester: Egercsehinek semmi köze nincs ahhoz, hogy mi lesz
Hevesaranyossal.
Ferenc Ervin alpolgármester: Február 3-án megígérték, hogy kiléphetünk a társulásból.
Dorkó Csaba polgármester: Igen, volt egy döntés, mi megyünk.
Tóth Andrásné polgármester: Tág fogalom volt, konkrétan kellett volna meghatározni,
hogy mikor léphet ki Hevesaranyos.
Dorkó Csaba polgármester: Ez oda vissza igaz. A napirendi pontok között sem szerepel
Hevesaranyos község kilépése.
Tóth Andrásné polgármester: A napirendi pontban benne van a társulási megállapodás
módosítása. Ha kilép Hevesaranyos, akkor módosítani kell a társulási megállapodást. Ha
Bátor község kilép, akkor szintén. Nem tudom, hogy a jegyzők részéről mi a vélemény.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az államigazgatási hivatal állásfoglalását komolyan
kell venni.
Dr. Tóth Gábor jegyző: Az inkasszó nem befolyásolja a kilépést.
Dorkó Csaba polgármester: Ha elfogadják Hevesaranyos kilépését, akkor mi is elfogadjuk
az inkasszót. Az államigazgatási hivatal nem utasíthatja az önkormányzatot.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igaz, hogy az államigazgatási hivatalnak nincs
általános törvényességi felügyelete jelenleg az önkormányzatok felett, de azt továbbra is
vizsgálja, hogy törvényesen működnek-e az önkormányzati társulások. Az államigazgatási
hivatal a társulás törvényes működéshez szükségesnek tartja az inkasszó lehetőségének
bevételét a társulási megállapodásba. A társulás működési feltételeit a társulási megállapodás
tartalmazza, a társulásba való belépést, kilépést is szabályozza. Nem jogszerű a társulási
megállapodásban nem szereplő további feltételekhez kötni a társulásból való kilépést, abba
való belépést.
Dorkó Csaba polgármester: Február  3-án  miért  nem mondta  a  3  jegyző,  hogy ez  így  nem
lesz jó. Soha nem tudja a jegyző asszony, hogy miről van szó. A munkaügyi per esetében
ugyan ez volt a helyzet, és csodálkozik, hogy Hevesaranyos miért akar kilépni.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A februári ülésen a hevesaranyosi jegyző is itt volt.
Dorkó Csaba polgármester: Itt gyakorlatilag az történik, hogy 2006-ban azért kellett
kölcsönt felvennünk, mert Egercsehi nem adott át semmit Hevesaranyosnak. Akkor ez nem
volt probléma. Most, hogy Hevesaranyos tartozik pár százezer forinttal az már probléma. Az
inkasszót most már bele kell tenni a társulási megállapodásba. Tehát maradjunk a társulásban,
de nincs gyerek, és nincs normális oktatás.
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Surányiné Józsa Andrea képviselő: Ezt kikérem magamnak, pedig nem vagyok tanár. A
hevesaranyosi pedagógusok sem szeretnének kiválni, meg vannak lepődve a dolgokon.
Dorkó Csaba polgármester: A hevesaranyosi pedagógusok azt mondják, hogy évek óta
miért vagyunk benne ebben a társulásban.
Tóth Andrásné polgármester: Megköszönöm a képviselő-testületek munkáját, az ülést
berekesztem.

Kmf.
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