
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Egercsehi, Szúcs, Hevesaranyos és Bátor Községi Önkormányzatok Képviselő-
testületeinek 2011. február 7-én 1600 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi
Polgármesteri Hivatalban

Határozatok száma és tárgya:

Egercsehi Község Önkormányzata
10/2011. (II. 7.) Társulási megállapodás módosítása
11/2011. (II. 7.) Alapító okirat módosítása
12/2011. (II. 7.) Polgármesterek felkérése egyeztetésre 2011. március 31-ig
13/2011. (II. 7.) Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2011. évi
költségvetési gazdálkodása

Hevesaranyos Község Önkormányzata
10/2011. (II. 7.) Társulási megállapodás módosítása
11/2011. (II. 7.) Alapító okirat módosítása
12/2011. (II. 7.) Polgármesterek felkérése egyeztetésre 2011. március 31-ig
13/2011. (II. 7.) Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2011. évi
költségvetési gazdálkodása

Bátor Község Önkormányzata
4/2011. (II. 7.) Társulási megállapodás módosítása
5/2011. (II. 7.) Alapító okirat módosítása
6/2011. (II. 7.) Polgármesterek felkérése egyeztetésre 2011. március 31-ig
7/2011. (II. 7.) Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2011. évi
költségvetési gazdálkodása

Szúcs Község Önkormányzata
5/2011. (II. 7.) Társulási megállapodás módosítása
6/2011. (II. 7.) Alapító okirat módosítása
7/2011. (II. 7.) Polgármesterek felkérése egyeztetésre 2011. március 31-ig
8/2011. (II. 7.) Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2011. évi
költségvetési gazdálkodása

Rendeletek száma és tárgya:

-

Napirendi pontok:
1. Társulási megállapodás, alapító okirat módosítása

Előterjesztő: polgármester
2. Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetési

gazdálkodása
Előterjesztő: polgármester

3. Intézményt érintő személyi ügyek
Előterjesztő: polgármester
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Készült: Egercsehi, Szúcs, Hevesaranyos és Bátor Községi Önkormányzatok Képviselő-
testületeinek 2011. február 7-én 1600 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi
Polgármesteri Hivatalban

Jelen vannak:

Egercsehi Községi Önkormányzat

Tóth Andrásné polgármester
Beraxa Krisztina képviselő
Ficzere Gábor képviselő
Gál István képviselő
Ökrös Imre képviselő
Puskás András képviselő

Távol van:

Grósz Ilona alpolgármester

Szúcs Községi Önkormányzat

Egyed Zsigmond polgármester
Balogné Bozó Krisztina alpolgármester
Bukucs Katalin képviselő
Egyedné Vincze Ilona képviselő
Kökény Béla képviselő

Hevesaranyos Községi Önkormányzat

Dorkó Csaba polgármester
Cseh Imre alpolgármester
Hossó Tibor képviselő
Király György képviselő
Vancsó József képviselő

Bátor Községi Önkormányzat
Derecskei Péter polgármester
Pallagi Bernát alpolgármester
Horváth Ferencné képviselő
Óvári György képviselő

Távol van:

Szecskó Zoltánné képviselő
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Jelen vannak tanácskozási joggal:

Barcsainé Dr. Érsek Rita Egercsehi-Szúcs körjegyző
Bata Lászlóné Hevesaranyos jegyző
Gáspárné Hunyák Ildikó Egerbocs-Bátor körjegyző

Meghívottak:

Barócsi-Bozsik Katalin iskola igazgató
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó

Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Erika Egercsehi igazgatási előadó

Tóth Andrásné polgármester: Köszönti a mikrotérség négy településének képviselő-
testületeit, és a tanácskozási joggal jelenlévőket. Megállapítom, hogy a négy képviselő-
testület határozatképes létszámban megjelent. A meghívóban szereplő napirendi pontokat
javaslom megtárgyalni. 1. napirendi pont Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos
Óvoda társulási megállapodás és alapító okirat módosítás, 2. napirendi pont a mikrotérség
2011. évi költségvetésének megtárgyalása, 3. napirendi pont az intézményt érintő személyi
ügy megtárgyalása. Van más javaslat a napirendi pontokra? Kérem a javaslat elfogadását.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, Szúcs Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, Hevesaranyos Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, Bátor Községi Önkormányzat K
képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadja a napirendi pontokat.

1. napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: Első napirendi pontunk a társulási megállapodás és az ezzel
összefüggő alapító okirat módosítása. A mikrotérség költségvetését befolyásolják azok a
módosítások, amik arról szólnak, hogy törvényes legyen a társulási megállapodás. A
közigazgatási hivatal felhívásának nem tettek eleget az önkormányzatok, mert a társulási
megállapodásba nem került bele az inkasszó lehetősége. A társulásnak és az
önkormányzatoknak a finanszírozási csapdák elkerülése érdekében kellene ezt elfogadnia. Ha
a kormányhivatal nem állít ki igazolást arról, hogy a társulás működése törvényes, akkor
leállíthatják a normatívát. A javaslatok át lettek küldve az önkormányzatoknak. A társulási
megállapodás módosítása egyik részről az inkasszó, a másik részről az intézmény önálló
gazdálkodásának megszüntetése. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzathoz kerülne át az
intézmény gazdálkodása és a konyha működtetése. A társulási megállapodás alapján az éves
előirányzat betartásáért a mindenkori intézményvezető a felelős. Minden képviselő-testület
megkapta a levelet, amelyben Hevesaranyos kérte a kiválásának elfogadását a társulástól. A
kiválást a társulásban lévő önkormányzatok elfogadták. Ezáltal Egercsehinek és a társult
önkormányzatoknak megváltozott a lehetősége, mert az intézmény fenntartására a létszámok
már nem felelnek meg a törvényi előírásoknak. Dönteni kellene arról is, hogy Bélapátfalva
felé megyünk tagintézményként. Három lehetőség áll Egercsehi előtt: vagy megmarad 1-8.
osztályig itt az iskola, vagy csak 1-6. osztály marad helyben, vagy megszűnik az intézmény.
Ez a döntés a költségvetés függvénye lesz. 2011. augusztus 31-ig ez a társulás fennáll. A
jövőben tehát a mikrotérségi társulást tagintézményként, vagy együtt működtetjük
Bélapátfalvával. Egercsehi javaslata az, hogy a jelenlegi önálló működést tovább nem tudja
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vállalni. Muszáj valamilyen lépést tenni. A lépéseket pedig most kell megtenni, hogy az
intézményátszervezés elinduljon. Kérem a képviselő-testületek kérdéseit, véleményeit.
Egyed Zsigmond polgármester: Azt értem, hogy a társulási megállapodást módosítanánk, de
azzal nagy előrelépés nem lenne, hogy a gazdálkodás az önkormányzathoz kerül. Arról nem
tudom, hogy tudunk-e dönteni, és a jegyző asszonnyal már beszéltem erről, hogy a társulást
felbontanánk. Nehogy abba a hibába essünk, hogy kifutunk az időből. A költségvetés
tervezetét megkaptuk. A visszamenőleges befizetést a társulásba, amit Egercsehi kér nem
biztos, hogy bármelyik képviselő-testület fel fogja vállalni. Meg kellett volna tenni azokat a
lépéseket, amit Egercsehinek, mint gesztornak meg kellett volna lépni. Ha rendben lesz a
gazdálkodás, akkor lehet beszélni közös fenntartású iskoláról, mert most nem az, most csak
közösen tartjuk fenn. A szakértő is leírta, hogy milyen lépéseket kellett volna megtenni, amik
elmaradtak.
Dorkó Csaba polgármester: November elején volt egy összejövetel, amin felvetődött, hogy
egy társulási tanácsnak kellene felállnia. Ez a társulási megállapodásban is benne volt. Volt is
ilyen megbeszélés, ami arról szólt, hogyan kellene működtetni az intézményt. Erre az ülésre
úgy jöttem el, hogy Hevesaranyos rendezte a tartozását. Megbeszéltük, hogy mindenki léphet
úgy, ahogy akar. Mi vártuk, hogy majd valamilyen jövőképet vázolnak nekünk. Azért, hogy
nehogy úgy járjunk, mint korábban, ismét meghoztuk azt a döntést, hogy kilépünk a
társulásból. Meglepődünk, amikor januárban közölték velünk, hogy a települések elfogadták a
kilépésünket. A kilépésünk elleni egyik kifogás az volt, hogy megy a TÁMOP pályázat, ami
50 millió Ft és 5 éves fenntartása van. Ehhez a pályázathoz kapcsolódik a tanulói laptop
program. Amikor kiakartunk lépni nyilatkozni kellett arról, hogy folytatjuk a fenntartást.
Lehet, hogy a 24. órában, de meg lett a nyilatkozat. Végül nem kaptuk meg a támogatást, és a
társulás, ahová csatlakozni szerettünk volna egyik települése nem állt mellénk. Nem tudtam,
hogy az Egercsehi iskolánál felvetődött a bélapátfalvai társulás. Nem tudom, hogy az 5 éves
fenntartás megvalósítható-e, mert Bélapátfalván nincs TÁMOP pályázat. Továbbá probléma
az is, hogy Bélapátfalva fogadja-e a többi községet. Bélapátfalvának 70 millió Ft-os hiánya
van az iskolán. Mindenki tudja, hogy mennyibe kerül az iskola fenntartása. Hevesaranyos
személyi kiadása 6 millió Ft, és a dologi kiadás is kb. ennyi. Mi ezt egy 700 fős településen
megpróbáljuk fenntartani. A 36 millió Ft-os hiány nem csak erre a költségvetési évre
vonatkozik. Először csak a saját költségvetésünket kaptuk meg, majd később az egész
mikrotérségre vonatkozót. Ebből kiderült, hogy Egercsehiben 5 millió Ft a konyha tavalyi évi
tartozása. Tehát ha a 36 millió Ft-os hiányból levonjuk Hevesaranyos 6 millió Ft-ját, a konyha
5 millió Ft-os számlatartozását máris csökkent a hiány, és még vannak kifizetetlen
útiköltségek és más költségek is. A mai három napirendi pontot együtt kell átgondolni. Ezek a
gondok nem abból adódnak, hogy Hevesaranyos bejelentette a kiválását. Hány település lépett
már ki a társulásból? A tartozásokat már rendeztük. Erre az évre vonatkozóan is, pedig még
költségvetés sincs, és a társulási megállapodásban az van, hogy a költségvetés elfogadása után
kell fizetni. Egyetértek Egyed Zsigmond polgármester úrra, a költségvetés melléklete az, hogy
egy településnek mennyit kell befizetnie a társulásba, a társulási megállapodásban erről szó
sincs. Miért kellene fizetni? Nem mi vagyunk azok, akik a mikrotársulásba rendszeresen
késedelmes befizetők vagyunk. A gesztor intézmény is sokkal többel tartozik, mint
Hevesanyos. A mi gazdálkodónk igyekszik tartani a költségvetést, takarékoskodunk, hogy
fenn tudjuk tartani az iskolát. Ha elfogadásra kerül a költségvetés, akkor mi tartani tudjuk a
kötelezettségünket.
Tóth Andrásné polgármester: Reagálnék a polgármester úr hozzászólására. A kunzultatív
testület létrehozásának van előkészítési része. A társulási megállapodás előírja, hogy az
előkészítési munka a társult önkormányzatok jegyzőinek a hatáskörében van. November 9-én
összeültek a polgármesterek és a jegyzők megbeszélni azokat a dolgokat, amik elmaradtak,
mert az Egercsehi képviselő-testület viharos négy éve miatt nem tudtunk hatékonyan együtt
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dolgozni. Igaza van Egyed Zsigmond polgármester úrnak, hogy nem tudtunk lépéseket
megtenni. A cél az volt, hogy ne működjön semmi, és a mai napra minden be legyen zárva. A
társulás sorsa érint mindenkit, akinek intézménye van. A konzultatív testület létrejöhetett
volna a szakmai munka segítésére. Biztos jó lett volna, de úgy gondolom nem erről szólt
volna ez sem. Nem a társulásokról szóló törvény 9. §-a alapján társultunk, hanem a 8. §-a
alapján, így társulási tanácsot nem tudunk működtetni, együttes testületi ülésen kell
döntenünk. Ehhez módosítani kellett volna a társulási megállapodást. Hevesaranyos valóban
rendezte az adósságát. A TÁMOP-ot fenn kell tartani 5 évig, és mivel Bélapátfalván nincs
ilyen pályázat így Egercsehinek az 1-8. osztályt működtetni kellene. A komplex
akadálymentesítési pályázat miatt is van fenntartási kötelezettségünk. Mind két pályázat
támogatási szerződésében benne van a fenntartásra vonatkozó előírás. Tehát mindent
figyelembe vettünk akkor, amikor Hevesaranyos kilépéséről szavaztunk. Egyed Zsigmond
polgármester úr javaslatára is van lehetőség, hogy megszűnjön a társulás, ehhez a képviselő-
testületek minősített többségű szavazatára van szükség. Szintén minősített többségű szavazat
szükséges az év közbeni felmondáshoz is. Tehát ha így döntünk, akkor a mai naptól mindenki
arra megy amerre szeretne. Viszont az oktatási intézményben az ellátást biztosítani kell.
Nekünk kötelezettségünk a gyerekek felé van. Figyelembe kell venni, hogy a szülőket nem
terhelhetjük.  Ha  most  felmondjuk  a  társulást  nem  biztos,  hogy  változik  a  helyzet.  Nem
akarjuk növelni Bélapátfalva 70 millió Ft-os hiányát. Az óvodánk tagintézmény lenne, és így
normatívát kapna. A társulásban nem két település látja el az oktatási feladatot. Utána néztem,
közös fenntartású az intézmény, nem várhatja el senki, hogy majd egy másik önkormányzat
ellátja a kötelező feladatát. Szúcsról 1-8. osztályba járnak ide gyerekek. Nem a közös
mínuszok szaporítása a cél. Egy közös tantestület létrehozásával sok mindent spórolhatnánk,
amit a működtetésre fordíthatnánk. Nem a bérek kifizetéséről van szó, hanem a víz-, gáz- és
áramszámláról. Ezeket a dolgokat figyelembe véve Egercsehi azért döntött így, mert már nem
bírja finanszírozni az intézményt a jelenlegi társulási felállásban. Nem csak ebben az
intézményben lesz átszervezés, hanem máshol is. Jelenleg nem tudjuk az új jogszabályokat, a
törvények még nincsenek letéve az önkormányzatok felé. De a pénzügyi háttér biztosítása
érdekében döntöttünk arról, hogy Hevesaranyost kiengedjük, hogy mindenki szabadon
eldönthesse azt, hogy mit tud fenntartani. Más alapokra szerveződő társulási megállapodásra
van szükség, a közös érdekek ütköztetésével. A pénzen kívül semmilyen problémánk nem
volt a társulásban. Az oktatásunkat szeretnénk megmenteni, a kötelező fenntartást el akarjuk
látni. Ezért mondtunk igent Hevesaranyos kilépésére. A jelenlegi társulás fenntarthatatlan, ezt
mi nem tudjuk vállalni. Hevesaranyos kifizeti a saját intézményének a költségeit, de a többi
költséget nem. Tudjuk, hogy Bélapátfalvára a többcélú társuláshoz lakosságarányosan
mindenhez be kell fizetni. Nyilván az oktatásban tanulóarányosan lenne a hozzájárulás.
Összefoglalva, bármikor meg lehet ezt a társulást szüntetni. Ez legkevésbé Bátor községet
érinti, mert neki nincs intézménye.
Dorkó Csaba polgármester: Amikor beléptünk ebbe a társulásba biztos, hogy mások voltak
a viszonyok. Volt mézesmadzag, hogy lesz plusz pénzünk, ami néhány évig meg is volt.
Onnantól fordult meg ez a dolog, hogy a 7-8. osztályt át kellett hoznunk Egercsehibe. Ez a
normatíva átkerült Egercsehibe, 3 pedagógus elment Hevesaranyosról, és még így is be kellett
fizetnünk a tárulásba. Az nem teljesen helyes, hogy ennyit kellene fizetnünk, mert azzal, hogy
idejárnak a hevesaranyosi gyerekek az Egercsehi intézmény normatívája csökken. Ha a szúcsi
gyerekek Hevesaranyosra járnának a normatívát megkapnánk utánuk. 4 millió forint az
Egercsehi iskola gázszámlája. Nálunk sokkal kevesebb a fenntartási költség. 35 gyerek jár a
hevesaranyosi iskolába, de még háromszor ennyi elfér. Tehát azzal, hogy ide járnak a
hevesaranyosi gyerekek a gesztor községnek kevesebb a költsége. Az intézményvezető és a
gazdasági vezető költségeihez nem úgy kellett hozzájárulnunk, ahogy az a társulási
megállapodásban rögzítve van. Kértük, hogy egy évig ne kelljen hozzájárulást fizetnünk. Erre
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nem reagált senki. 2006-ban is volt emiatt konfliktus. Az intézményvezető bérére elfogadtunk
már javaslatot, amit a képviselő-testületek nem támogattak. Jó lenne, hogy ha a laptop
programról is tájékoztatnának minket, de ne úgy, hogy tegnap szóltak, hogy ma hozzák a
lapotopokat. Ezért is volt szó arról, hogy kilépünk.
Tóth Andrásné polgármester: Ha nem lesz annyi gyerek, akkor nem kellenek dolgozók,
nem kell intézményt fenntartani. Akkor jó az intézmény, hogy ha hatékonyan működik. Lehet,
hogy ennyivel több Egercsehi normatívája, de a társulási megállapodást aláírtuk, létrehoztunk
egy közoktatási intézményfenntartó társulást, amit 4 település működtet. Innentől kezdve a
közös fenntartás nem azt jelenti, hogy örüljön Egercsehi, mert idejárnak a gyerekek. Arról is
szól a társulás, hogy ennek a költségeit megteremtsük. Az oktatási normatíva évek óta
csökken. Nem biztos, hogy egy önkormányzatnak kell bevállalnia azt, hogy társulásban
intézményt tart fenn. Közösen kell fenntartani az intézményt. Ha a településeknek jogai
vannak a társulásban, akkor a közös költségeket is ki kell fizetni. Az intézményvezetőt négy
település munkáltatja. Együttes ülésen került kinevezésre. Ilyenkor nem csak jogok, hanem
kötelezettségek is vannak. Az intézményvezető nem csak az Egercsehi, hanem az összes
tagintézmény vezetését ellátja. Így az Egercsehi iskolának az igazgató helyettes a
tagintézmény-vezetője, akinek a béréhez nem járul hozzá senki, pedig ő is foglalkozik a 4
település dolgaival. Az iskolatitkár is ugyan így dolgozik. Érdekes, hogy az intézményvezető
béréhez nem járulnak hozzá a települések. Akkor a munkáltatói jogról is le kellene mondani,
mert nem igazságos az, hogy a települések megválasztják, a többi dolog pedig a gesztor
nyakába szakad. A 4 településnek kellene a hozzájárulást fizetni. Igaz, hogy egy 2008-as
határozattal elfogadtuk, hogy Bátor községnek nem kell hozzájárulást fizetni. A mostani
költségvetés még csak tervezet. Ezzel még két hónapig tud működni a társulás, azután megáll
az élet. Ezért kértem a gazdálkodás lehozását az önkormányzathoz. Tagintézményi szinten is
járhatnak ide a gyerekek. Előbb kellett volna ezt a lépést megtenni. Tavaly május 15-ig
elszalasztotta a társulás a döntési lehetőséget. Egercsehi a 24. óra után van. Nyilván
Hevesaranyos is ezért akar elmenni a társulásból, mert gazdaságosabb társulást talált. Lehet,
hogy van jobb pénzügyi helyzetben lévő település. Nekünk lépni kell. Próbáljuk meg közösen
továbbra is, de ha úgy nem megy, akkor külön-külön kell mennünk.
Bata Lászlóné jegyző: A polgármester asszony felvetette a munkáltatói joggyakorlást. A
társulás az intézményvezetőt megbízza és felette a munkáltatói jogokat gyakorolja, vezetői
megbízás, visszavonás, felelősségre vonás. Ezen kívül minden egyéb munkáltatói jogot
Egercsehi önkormányzat polgármestere gyakorolja. Tehát ide tartozik az intézményvezető
bére is.
Dorkó Csaba polgármester: Szó nem volt arról, hogy Hevesaranyos nem akar fizetni. Arról
volt szó, hogy az elmúlt években nem olyan bontásban került felosztásra az intézményvezető
bére, mint ahogy a társulási megállapodásban rögzítve volt. Tehát ha a gesztor intézmény
tartja fenn, akkor a költség a gesztor intézményt terheli.
Tóth Andrásné polgármester: Ezt pénzügyileg nem lehet bírni, hogy egy közös intézményt
egyedül kell fenntartani. Szentdomonkos 3,5 millió Ft-ot fizet be Tarnalelesznek, és
intézménye sincs. De Pétervásárán szintén ilyen befizetések vannak. Volt olyan település, aki
átment Sirokhoz, mert így megmaradt az 1-4. osztálya. Aki társulásba van mindenkinek be
kell fizetni. Nem úgy van, hogy egy településre jár az összes gyereke, és nem fizet semmit.
Egercsehinek sem volt semmilyen problémája, amíg nem volt gesztor. Most a bérek
kifizetéséhez nettó 2,9 millió Ft-ot kaptunk, és 7 millió Ft-ot kellett volna kifizetnünk. Miből
fizetünk számlákat és bért a körjegyzőségben? Minden fizetési kötelezettség nekünk jön.
Attól, hogy 1.500 fős Egercsehi még nem vagyunk gazdagok. A mikrotérség bérére nem elég
az a pénz, ami érkezik. Ilyen nincs, hogy egy intézmény elviszi az önkormányzat működési
költségét.
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Puskás András képviselő: Megint elbeszélünk egymás mellett. Szavazzuk meg a
költségvetést. Úgysem fogadják el az inkasszót.
Derecskei Péter polgármester: El kellene dönteni egy-két irányelvet, hogy mi alapján
indulunk el. Háromféle megoldás mellett dönthetünk: 1. megszűnik a mikrotérség, megy
mindenki ahová akar, 2. Bélapátfalvára megy mindenki, 3. új alapokra helyezzük az egész
társulást. Fontos dolgokról beszélünk, de nem haladunk előre. Arról kellene dönteni, hogy a 3
alternatíva közül merre menne el a mikrotársulás. Beszélhetünk tovább, de ettől Egercsehinek
nem lesz jobb. Javaslom arra kapjanak a polgármesterek felhatalmazást, hogy milyen irányba
induljunk el.
Tóth Andrásné polgármester: Fél év van arra, hogy eldöntsük, mit akarunk.
Dorkó Csaba polgármester: Azért mondtam el ezeket a dolgokat, mert fenntartásaim vannak
azzal kapcsolatban, hogy megléphető-e a társulás felbontása. Maradjunk, de új alapokon? Új
alapokon mindenki előnyösebb társulást akar. Ha Bélapátfalvához csatlakozunk, Bélapátfalva
látszattársulást nem akar létrehozni. Nem hiszem, hogy ennek létjogosultsága lenne. A
harmadik megoldás a megszűnés.
Derecskei Péter polgármester: Meggyőződésem, hogy hosszabb távon csak együtt megy.
Dorkó Csaba polgármester: Tavaly kértük, hogy ne kelljen hozzájárulást fizetni, nem lett
belőle semmi, és nem engedték a kilépésünket. Most pedig menni kell. Megyünk, megoldjuk
a gondjainkat. Lehet, hogy nem nekem kellene ezen aggódni.
Tóth Andrásné polgármester: Tulajdonképpen közösen aggódunk.
Egyed Zsigmond polgármester: A három verzió közül a legésszerűbb a fennmaradás lenne,
mert akkor nem sérülne a TÁMOP pályázat. Úgy érzem, ha Hevesaranyos kilép, akkor sérül a
pályázat. Ha Bélapátfalvához kell mennünk, akkor a 7-8. osztály átmegy, akkor fel van rúgva
a TÁMOP. Ha pedig itt marad, akkor Egercsehi nem kap tagintézményi támogatást. Én úgy
jöttem ma erre a testületi ülésre, hogy rúgjuk fel a társulást, de el kell ezen gondolkozni. A
társulási megállapodás módosításával nincs gond. A költségvetésben ami szerepel azt vitatom,
mert nem elfogadható. Szúcsnak 4 millió Ft-ot kellene fizetnie a társulásba. Nincs miből. Az
intézményt gazdaságossá kell tenni, hogy ha ez létszámleépítéssel megy, akkor úgy.
Áldozatot kell hozni. Lehet, hogy a pedagógusoknak kárt fog ez okozni, de ezt meg kell tenni.
Ennyi gyerekre sok ennyi pedagógus.
Dorkó Csaba polgármester: Az intézményátszervezéssel kapcsolatban nem sok mindent
tudunk tenni. A társulási megállapodásban az inkasszó egy másik változata diplomatikusabb
lehet. Jó lenne valamilyen biztosítékot beletenni. Sajnos két egymás utáni elszámolás soha
nem volt összhangban egymással. Tehát készüljön már egy likviditási terv arra, hogy melyik
önkormányzatnak milyen ütemezéssel kell fizetni. Ne legyen az, hogy elfogadtunk egy
költségvetést, és mást kell fizetni, mint ami abban benne volt. Legyen egy számonkérési
lehetőség is benne. A költségvetésben véleményem szerint vannak ráhagyások.
Tóth Andrásné polgármester: A társulási megállapodás és az alapító okirat módosítására
kaptak a képviselő-testületek előterjesztést. A társulási megállapodásba bekerülő inkasszó 60
napon túli tartozás után lép életbe. Ehhez pénzügyi tervet készítünk. Az intézmény önállóan
működő, de nem önállóan gazdálkodó lesz. Javaslat volt, hogy a polgármesterek
felhatalmazást kapjanak arra, hogy tárgyaljanak. Június 30-al felmondjuk  társulást és utána új
alapokra helyezzük az egészet. Addig a polgármesterek tudnak tárgyalni, hogy tudunk
együttműködni. Gesztorként Egercsehi nem tudja vállalni a társulást, tehát valamilyen
formában Bélapátfalvához kell csatlakozni. Egyed Zsigmond polgármester úr is elmondta,
hogy létszámleépítés szükséges, ehhez átszervezés kell. El kell indulnia valaminek a
társuláson belül. Kötelező egyeztetéseket kell lefolytatni. Meg kell adni azt a lehetőséget,
hogy eldöntse mindenki, hogy együtt vagy külön akarjuk folytatni. Ezt a lehetőséget senkitől
ne vegyük el, mert így együtt bármikor le tudunk ülni tárgyalni. Egyedül az oktatást senki
nem tudja fenntartani.



26

Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Augusztus 31-i hatállyal legyen meg a döntés, és
szeptember 1-től külön vagy együtt folytatják. Június 30-ig kell döntést hozni, és július,
augusztus az átszervezés időszaka. Egercsehi és Szúcs az inkasszót már elfogadta, de ettől
függetlenül ismét lehet döntést hozni.
Dorkó Csaba polgármester: Már évek óta kérjük az alszámlák létrehozását. Nagyobb
biztonsággal fogadnánk el az inkasszót. A normatívák, és amit a tagintézményekre befizetnek
a társulási tagok településenként külön alszámlán legyenek kezelve. Technikailag ez
megoldható lenne. 16,5 millió Ft-os pályázatunk volt, minden tele volt vele, hogy a pénz
másra lett elköltve. Ennek a pénznek ott kellett volna lennie a számlán.
Tóth Andrásné polgármester: Miben szenvedett hátrányt emiatt Hevesaranyos?
Dorkó Csaba polgármester: Lett volna egy vállalkozó, aki nem tudta elvállalni a feladatot.
Tóth Andrásné polgármester: A pályázatra közbeszerzési eljárás lett lefolytatva, a
kivitelező ott került kiválasztásra.
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Az alszámlával kapcsolatban azt tudom
elmondani, hogy nem a mikrotérség kapja a normatívát, hanem az önkormányzat. A béreket
egy csomagban kapjuk, a munkabérek innen kerülnek kifizetésre. Nehéz lenne az alszámlákat
kezelni.
Dorkó Csaba polgármester: Tagintézményenként lenne alszámla nyitva. Így jobban
követhető lenne a pénzmozgás. Egercsehi arra hivatkozik, hogy azért nem lesz fizetés, mert
Hevesaranyos nem fizet.
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Ebben a hónapban 2,9 millió Ft normatíva
érkezett, és a mikrotérségben 4,5 millió Ft volt a bér. Ha ezt a 2,9 millió Ft-ot szétosztjuk az
alszámlákra, akkor hogyan kapnak fizetést a dolgozók? Most úgy szedjük össze a pénzt, hogy
eltudjuk utalni a bért. Könyvelve külön van a mikrotérség, de technikailag az alszámlák
kezelése nehezen megoldható.
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom az 1. napirendi pontban döntsenek a képviselő-
testületek. Az inkasszónál 60 napon túli meg nem fizetés esetén a székhely önkormányzat
jogosult érvényesíteni a követelését. Ez a társulási megállapodás érvényesítéséhez is
szükséges. Ezt már a közigazgatási hivatal és Bélapátfalva is kérte tőlünk. A bélapátfalvai
munkaszervezet vezetője erről tájékoztatót is küldött minden önkormányzatnak.
Dorkó Csaba polgármester: Én két dolgot is javasoltam a mai ülésen.
Tóth Andrásné polgármester: A polgármester úr javaslatai a költségvetéshez tartoznak. Az
alászámla megnyitása nem tudom hogy kivitelezhető. Most is meg van bontva minden, külön
van a normatíva összege is. Ez teljesen nyomon követhető.
Dorkó Csaba polgármester: Javaslom, hogy a társulási tanács mintájára készüljön egy
kimutatás, amit mindenki megkap.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A 2007-es finanszírozásról szóló határozatban benne
van a likviditási terv. Bátor önkormányzat képviseletében változás történt, Derecskei Péter
polgármester úr személyében.
Tóth Andrásné polgármester: A társulási megállapodás ezzel a ponttal módosul. Bátor
község képviseletében Derecskei Péter polgármester úr jár el. Javaslom a módosítás
elfogadását. A társulási megállapodás 3. bekezdése módosul az inkasszóval, ami azt jelenti,
hogy 60 napon túli meg nem fizetés esetén azonnali beszedési megbízás érvényesítésére kerül
sor azzal szemben, aki a költségvetésnek megfelelően nem járul hozzá a költségekhez.
Javaslom a módosítás elfogadását.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 6 igen szavazattal,
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 5 igen szavazattal,
Bátor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 4 igen szavazattal és Szúcs
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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 5 igen szavazattal az alábbi
határozatokat hozzák.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (II. 7.)
önkormányzati határozata
Társulási megállapodás módosítása

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Egercsehi-
Hevesaranyos-Bátor-Szúcs közoktatási intézményfenntartó mikrotérségi társulás társulási
megállapodás módosítását.
A társulási megállapodás II/1. pontja helyébe a következő II/1. pont lép:
„1. A Társulás Tagjai:

- Egercsehi Község Önkormányzata (3341 Egercsehi, Egri u. 8. képviseli: Tóth
Andrásné polgármester),

- Hevesaranyos Község Önkormányzata (3322 Hevesaranyos, Petőfi S. u. 1. képviseli:
Dorkó Csaba polgármester),

- Bátor Község Önkormányzata (3336 Bátor, Kossuth L. u. 7/B. képviseli: Derecskei
Péter polgármester) és

- Szúcs Község Önkormányzata (3338 Szúcs, Kossuth L. u. 34. képviseli: Egyed
Zsigmond polgármester).”

A társulási megállapodás az alábbi III/5.6. ponttla egészül ki:
„5. 6. A fenntartásban résztvevő társönkormányzatok felhatalmazzák a társulás székhelye
szerinti önkormányzatot, hogy a jelen, illetve minden – a társuláshoz közvetlenül kapcsolódó
– külön kötött megállapodásukban foglalt fizetési kötelezettségük, hozzájárulásuk 60 napon
túli meg nem fizetése esetén a székhely szerinti önkormányzat jogosult azonnali beszedési
megbízással érvényesíteni követelését.”
Az egységes szerkezetű társulási megállapodás a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (II. 7.)
önkormányzati határozata
Társulási megállapodás módosítása

Hevesaranyos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Egercsehi-
Hevesaranyos-Bátor-Szúcs közoktatási intézményfenntartó mikrotérségi társulás társulási
megállapodás módosítását.
A társulási megállapodás II/1. pontja helyébe a következő II/1. pont lép:
„1. A Társulás Tagjai:

- Egercsehi Község Önkormányzata (3341 Egercsehi, Egri u. 8. képviseli: Tóth
Andrásné polgármester),

- Hevesaranyos Község Önkormányzata (3322 Hevesaranyos, Petőfi S. u. 1. képviseli:
Dorkó Csaba polgármester),

- Bátor Község Önkormányzata (3336 Bátor, Kossuth L. u. 7/B. képviseli: Derecskei
Péter polgármester) és

- Szúcs Község Önkormányzata (3338 Szúcs, Kossuth L. u. 34. képviseli: Egyed
Zsigmond polgármester).”

A társulási megállapodás az alábbi III/5.6. ponttla egészül ki:
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„5. 6. A fenntartásban résztvevő társönkormányzatok felhatalmazzák a társulás székhelye
szerinti önkormányzatot, hogy a jelen, illetve minden – a társuláshoz közvetlenül kapcsolódó
– külön kötött megállapodásukban foglalt fizetési kötelezettségük, hozzájárulásuk 60 napon
túli meg nem fizetése esetén a székhely szerinti önkormányzat jogosult azonnali beszedési
megbízással érvényesíteni követelését.”
Az egységes szerkezetű társulási megállapodás a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Bátor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II. 7.) önkormányzati
határozata
Társulási megállapodás módosítása

Bátor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Egercsehi-Hevesaranyos-
Bátor-Szúcs közoktatási intézményfenntartó mikrotérségi társulás társulási megállapodás
módosítását.
A társulási megállapodás II/1. pontja helyébe a következő II/1. pont lép:
„1. A Társulás Tagjai:

- Egercsehi Község Önkormányzata (3341 Egercsehi, Egri u. 8. képviseli: Tóth
Andrásné polgármester),

- Hevesaranyos Község Önkormányzata (3322 Hevesaranyos, Petőfi S. u. 1. képviseli:
Dorkó Csaba polgármester),

- Bátor Község Önkormányzata (3336 Bátor, Kossuth L. u. 7/B. képviseli: Derecskei
Péter polgármester) és

- Szúcs Község Önkormányzata (3338 Szúcs, Kossuth L. u. 34. képviseli: Egyed
Zsigmond polgármester).”

A társulási megállapodás az alábbi III/5.6. ponttla egészül ki:
„5. 6. A fenntartásban résztvevő társönkormányzatok felhatalmazzák a társulás székhelye
szerinti önkormányzatot, hogy a jelen, illetve minden – a társuláshoz közvetlenül kapcsolódó
– külön kötött megállapodásukban foglalt fizetési kötelezettségük, hozzájárulásuk 60 napon
túli meg nem fizetése esetén a székhely szerinti önkormányzat jogosult azonnali beszedési
megbízással érvényesíteni követelését.”
Az egységes szerkezetű társulási megállapodás a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Szúcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 7.) önkormányzati
határozata
Társulási megállapodás módosítása

Szúcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Egercsehi-Hevesaranyos-
Bátor-Szúcs közoktatási intézményfenntartó mikrotérségi társulás társulási megállapodás
módosítását.
A társulási megállapodás II/1. pontja helyébe a következő II/1. pont lép:
„1. A Társulás Tagjai:

- Egercsehi Község Önkormányzata (3341 Egercsehi, Egri u. 8. képviseli: Tóth
Andrásné polgármester),
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- Hevesaranyos Község Önkormányzata (3322 Hevesaranyos, Petőfi S. u. 1. képviseli:
Dorkó Csaba polgármester),

- Bátor Község Önkormányzata (3336 Bátor, Kossuth L. u. 7/B. képviseli: Derecskei
Péter polgármester) és

- Szúcs Község Önkormányzata (3338 Szúcs, Kossuth L. u. 34. képviseli: Egyed
Zsigmond polgármester).”

A társulási megállapodás az alábbi III/5.6. ponttla egészül ki:
„5. 6. A fenntartásban résztvevő társönkormányzatok felhatalmazzák a társulás székhelye
szerinti önkormányzatot, hogy a jelen, illetve minden – a társuláshoz közvetlenül kapcsolódó
– külön kötött megállapodásukban foglalt fizetési kötelezettségük, hozzájárulásuk 60 napon
túli meg nem fizetése esetén a székhely szerinti önkormányzat jogosult azonnali beszedési
megbízással érvényesíteni követelését.”
Az egységes szerkezetű társulási megállapodás a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: Az alapító okirat módosítása a következő. Az intézmény
besorolása megváltozna, önállóan működő költségvetési szerv lenne. A gazdálkodási
feladatokkal pedig Egercsehi önkormányzatát bíznák meg. Eddig önállóan működő és
gazdálkodó szerv volt.
Dorkó Csaba polgármester: Ezt nem biztos, hogy mindenki érti.
Tóth Andrásné polgármester: Az intézmény gazdálkodása lejönne az Egercsehi
önkormányzathoz. A konyha nem biztos, hogy ilyen formában megmarad, mert hiány ott is
van. Ahhoz, hogy ezeket az átszervezéseket megléphessük módosítani kell az alapító okiratot.
Tehát az intézmény gazdálkodása az önkormányzatnál fog folyni.
Dorkó Csaba polgármester: Ezzel létszámot lehetne leépíteni. Nem tudom, hogy a működés
ezzel jobb lenne-e. Az intézmény működésével kapcsolatban nem azzal volt gond, hogy nem
tudtuk mire kell költeni a pénzünket, hanem az, hogy nem kaptuk meg.
Tóth Andrásné polgármester: Egercsehi önkormányzat részéről volt gond. Csak a
bonyolítás jönne le az önkormányzathoz, mert most is az önkormányzat végzi ezt a
tevékenységet.
Dorkó Csaba polgármester: A tagintézményekre vonatkozóan a dolgozói juttatásokból ki
vannak hagyva a társult önkormányzatok. Ebbe mi nem tudunk ilyen formában beleszólni.
Tóth Andrásné polgármester: Az intézmény pénzellátásának rendjét a társult
önkormányzatok képviselő-testületei és a tagintézmények közötti megállapodás szabályozza.
Ez a kötelezettségvállalást, pénzellátást, utalványozás rendjét szabályozza. Ezt közösen
fogjuk aláírni. Tehát az intézmény önállóan működő költségvetési szervként működik tovább.
A konyha működését is az Egercsehi önkormányzat látja el. Az intézmény gazdálkodási
feladataival pedig az Egercsehi önkormányzatot bízzák meg. Javaslom az átszervezés
elfogadását. Az intézmény gazdálkodási jogköre kiegészül azzal, hogy az intézmény
pénzellátásának rendjét a társult önkormányzatok képviselő-testületei és a tagintézmények
közötti megállapodás szabályozza. Javaslom a módosítás elfogadását. Az alapít okiratban is
változik a bátori polgármester úr személye. Bátor képviseletében Derecskei Péter
polgármester úr jár el. Javaslom a módosítás elfogadását.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 6 igen és 6 igen szavazattal,
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 5 igen és 5 igen
szavazattal, Bátor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 4 igen és 4 igen
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szavazattal és Szúcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 5 igen és 5 igen
szavazattal az alábbi határozatokat hozzák.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (II. 7.)
önkormányzati határozata
Alapító okirat módosítása

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mikrotérségi Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító okirat módosítását.
Az alapító okirat 1., 4. és 15. pontja helyébe a következő 1., 4. és 15. pont lép:
„1. Egercsehi, Bátor, Hevesaranyos és Szúcs Községek Önkormányzatai a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés c) pontja, 41. és 43. §-ai,
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
8. §-a, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (4) bekezdése alapján, jelen
alapító okirattal, 2005. szeptember 1. napi hatállyal intézményfenntartó társulást alapít, amely
a Zrínyi Ilona Közös Igazgatású Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Egercsehi,
Általános Iskola Hevesaranyos, Napköziotthonos Óvoda Hevesaranyos és Községi Óvoda
Szúcs jogutódja.
Az alapítók és fenntartók:

- Egercsehi Község Önkormányzata (3341 Egercsehi, Egri u. 8. képviseli: Tóth
Andrásné polgármester),

- Hevesaranyos Község Önkormányzata (3322 Hevesaranyos, Petőfi S. u. 1. képviseli:
Dorkó Csaba polgármester),

- Bátor Község Önkormányzata (3336 Bátor, Kossuth L. u. 7/B. képviseli: Derecskei
Péter polgármester) és

- Szúcs Község Önkormányzata (3338 Szúcs, Kossuth L. u. 34. képviseli: Egyed
Zsigmond polgármester).”

„4. Az intézmény típusa: többcélú intézmény, melynek intézmény egységei (tagintézményei)
– napköziotthonos óvoda és általános iskola. Önállóan működő költségvetési szerv. A
gazdálkodási feladatokkal a fenntartók Egercsehi Önkormányzatot bízzák meg.
Közfeladata: közoktatási feladatok, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján.
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.
Az általános iskolának nyolc évfolyama van. Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az általános iskolában a tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének
megfelelően felkészül középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a
társadalomba való beilleszkedésre.”
„15. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Önállóan működő költségvetési szerv. Költségvetése beépül a székhely község éves
költségvetési rendeletébe. Az éves költségvetésben meghatározott előirányzatok betartásáért
az intézmény vezetője felelős, annak megváltoztatását kezdeményezheti. Az intézmény
pénzellátásának, kötelezettségvállalásának, utalványozásának rendjét a társult
önkormányzatok és az intézmény közötti megállapodás szabályozza.”
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Az egységes szerkezetű alapító okirat a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (II. 7.)
önkormányzati határozata
Alapító okirat módosítása

Hevesaranyos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mikrotérségi
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító okirat módosítását.
Az alapító okirat 1., 4. és 15. pontja helyébe a következő 1., 4. és 15. pont lép:
„1. Egercsehi, Bátor, Hevesaranyos és Szúcs Községek Önkormányzatai a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés c) pontja, 41. és 43. §-ai,
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
8. §-a, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (4) bekezdése alapján, jelen
alapító okirattal, 2005. szeptember 1. napi hatállyal intézményfenntartó társulást alapít, amely
a Zrínyi Ilona Közös Igazgatású Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Egercsehi,
Általános Iskola Hevesaranyos, Napköziotthonos Óvoda Hevesaranyos és Községi Óvoda
Szúcs jogutódja.
Az alapítók és fenntartók:

- Egercsehi Község Önkormányzata (3341 Egercsehi, Egri u. 8. képviseli: Tóth
Andrásné polgármester),

- Hevesaranyos Község Önkormányzata (3322 Hevesaranyos, Petőfi S. u. 1. képviseli:
Dorkó Csaba polgármester),

- Bátor Község Önkormányzata (3336 Bátor, Kossuth L. u. 7/B. képviseli: Derecskei
Péter polgármester) és

- Szúcs Község Önkormányzata (3338 Szúcs, Kossuth L. u. 34. képviseli: Egyed
Zsigmond polgármester).”

„4. Az intézmény típusa: többcélú intézmény, melynek intézmény egységei (tagintézményei)
– napköziotthonos óvoda és általános iskola. Önállóan működő költségvetési szerv. A
gazdálkodási feladatokkal a fenntartók Egercsehi Önkormányzatot bízzák meg.
Közfeladata: közoktatási feladatok, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján.
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.
Az általános iskolának nyolc évfolyama van. Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az általános iskolában a tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének
megfelelően felkészül középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a
társadalomba való beilleszkedésre.”
„15. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Önállóan működő költségvetési szerv. Költségvetése beépül a székhely község éves
költségvetési rendeletébe. Az éves költségvetésben meghatározott előirányzatok betartásáért
az intézmény vezetője felelős, annak megváltoztatását kezdeményezheti. Az intézmény
pénzellátásának, kötelezettségvállalásának, utalványozásának rendjét a társult
önkormányzatok és az intézmény közötti megállapodás szabályozza.”
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Az egységes szerkezetű alapító okirat a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Bátor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II. 7.) önkormányzati
határozata
Alapító okirat módosítása

Bátor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mikrotérségi Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító okirat módosítását.
Az alapító okirat 1., 4. és 15. pontja helyébe a következő 1., 4. és 15. pont lép:
„1. Egercsehi, Bátor, Hevesaranyos és Szúcs Községek Önkormányzatai a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés c) pontja, 41. és 43. §-ai,
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
8. §-a, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (4) bekezdése alapján, jelen
alapító okirattal, 2005. szeptember 1. napi hatállyal intézményfenntartó társulást alapít, amely
a Zrínyi Ilona Közös Igazgatású Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Egercsehi,
Általános Iskola Hevesaranyos, Napköziotthonos Óvoda Hevesaranyos és Községi Óvoda
Szúcs jogutódja.
Az alapítók és fenntartók:

- Egercsehi Község Önkormányzata (3341 Egercsehi, Egri u. 8. képviseli: Tóth
Andrásné polgármester),

- Hevesaranyos Község Önkormányzata (3322 Hevesaranyos, Petőfi S. u. 1. képviseli:
Dorkó Csaba polgármester),

- Bátor Község Önkormányzata (3336 Bátor, Kossuth L. u. 7/B. képviseli: Derecskei
Péter polgármester) és

- Szúcs Község Önkormányzata (3338 Szúcs, Kossuth L. u. 34. képviseli: Egyed
Zsigmond polgármester).”

„4. Az intézmény típusa: többcélú intézmény, melynek intézmény egységei (tagintézményei)
– napköziotthonos óvoda és általános iskola. Önállóan működő költségvetési szerv. A
gazdálkodási feladatokkal a fenntartók Egercsehi Önkormányzatot bízzák meg.
Közfeladata: közoktatási feladatok, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján.
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.
Az általános iskolának nyolc évfolyama van. Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az általános iskolában a tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének
megfelelően felkészül középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a
társadalomba való beilleszkedésre.”
„15. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Önállóan működő költségvetési szerv. Költségvetése beépül a székhely község éves
költségvetési rendeletébe. Az éves költségvetésben meghatározott előirányzatok betartásáért
az intézmény vezetője felelős, annak megváltoztatását kezdeményezheti. Az intézmény
pénzellátásának, kötelezettségvállalásának, utalványozásának rendjét a társult
önkormányzatok és az intézmény közötti megállapodás szabályozza.”
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Az egységes szerkezetű alapító okirat a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Szúcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (II. 7.) önkormányzati
határozata
Alapító okirat módosítása

Szúcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mikrotérségi Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító okirat módosítását.
Az alapító okirat 1., 4. és 15. pontja helyébe a következő 1., 4. és 15. pont lép:
„1. Egercsehi, Bátor, Hevesaranyos és Szúcs Községek Önkormányzatai a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés c) pontja, 41. és 43. §-ai,
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
8. §-a, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (4) bekezdése alapján, jelen
alapító okirattal, 2005. szeptember 1. napi hatállyal intézményfenntartó társulást alapít, amely
a Zrínyi Ilona Közös Igazgatású Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Egercsehi,
Általános Iskola Hevesaranyos, Napköziotthonos Óvoda Hevesaranyos és Községi Óvoda
Szúcs jogutódja.
Az alapítók és fenntartók:

- Egercsehi Község Önkormányzata (3341 Egercsehi, Egri u. 8. képviseli: Tóth
Andrásné polgármester),

- Hevesaranyos Község Önkormányzata (3322 Hevesaranyos, Petőfi S. u. 1. képviseli:
Dorkó Csaba polgármester),

- Bátor Község Önkormányzata (3336 Bátor, Kossuth L. u. 7/B. képviseli: Derecskei
Péter polgármester) és

- Szúcs Község Önkormányzata (3338 Szúcs, Kossuth L. u. 34. képviseli: Egyed
Zsigmond polgármester).”

„4. Az intézmény típusa: többcélú intézmény, melynek intézmény egységei (tagintézményei)
– napköziotthonos óvoda és általános iskola. Önállóan működő költségvetési szerv. A
gazdálkodási feladatokkal a fenntartók Egercsehi Önkormányzatot bízzák meg.
Közfeladata: közoktatási feladatok, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján.
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozások keretében folyik. Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.
Az általános iskolának nyolc évfolyama van. Az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás
folyik. Az általános iskolában a tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének
megfelelően felkészül középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a
társadalomba való beilleszkedésre.”
„15. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Önállóan működő költségvetési szerv. Költségvetése beépül a székhely község éves
költségvetési rendeletébe. Az éves költségvetésben meghatározott előirányzatok betartásáért
az intézmény vezetője felelős, annak megváltoztatását kezdeményezheti. Az intézmény
pénzellátásának, kötelezettségvállalásának, utalványozásának rendjét a társult
önkormányzatok és az intézmény közötti megállapodás szabályozza.”
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Az egységes szerkezetű alapító okirat a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: Dönteni kell akkor a képviselő-testületeknek, hogy mit
csináljunk. A jogot adjuk meg, hogy eldönthessék a települések, hogy együtt vagy külön
folytatjuk. A 4 település önkormányzatai 2011. június 30-al megszüntetik a jelenlegi társulást.
Dorkó Csaba polgármester: Ez a javaslat nem szerepelt a napirendek között. A TÁMOP
pályázatban fenntartási kötelezettségünk van.
Puskás András képviselő: Úgy tudjuk fenntartani az intézményt, hogy ha Hevesaranyoson
bezárják az iskolát.
Dorkó Csaba polgármester: Nem  hiszem,  hogy  ez  a  járható  út.  Amikor  indult  a  TÁMOP
pályázat én mondtam, hogy vigyázzunk ezzel.
Derecskei Péter polgármester: Ha  kilép  Hevesaranyos  a  társulásból  mi  lesz  a  TÁMOP
pályázat fenntartásával?
Tóth Andrásné polgármester: Ha más társulás vállalja a fenntartást, akkor oda lehet
csatlakozni.
Dorkó Csaba polgármester: Ezt Egercsehinek is vállalni kell.
Puskás András képviselő: Hevesaranyos kilépett, Egercsehi további lépéseihez már nincs
köze. Ha Hevesaranyos elmegy más társulásba nem biztos, hogy megmarad a tagintézménye.
Dorkó Csaba polgármester: Ezért mondtam, hogy ez egy elhamarkodott döntés lenne.
Tóth Andrásné polgármester: Még nem döntöttünk semmit. Arról is dönthetünk, hogy
mindenki arra megy amerre akar. Felhatalmazzuk a polgármestereket, hogy tárgyalásokat
folytassanak más társulásokkal. Ezt a társulást új alapokra kell helyezni, erre is felhatalmazást
kapnak a polgármesterek. Ebben benne van az is, hogy marad a társulás.
Dorkó Csaba polgármester: Egy határidő kellene, hogy meddig kell ezeket a tárgyalásokat
lefolytatni. Ha Hevesaranyos behozza ide az iskoláját, akkor a feladatellátási hely nincs
fenntartva.
Tóth Andrásné polgármester: Március 31-ig szerintem mindenki el tudja dönteni, hogy mit
szeretne. Addig adjuk meg a jogokat a településeknek, hogy tájékozódjanak a lehetőségekről.
Március közepe felé egy képviselő-testületi ülésen megbeszéljük azt, hogy ki merre
érdeklődött. Egyed Zsigmond polgármester úr is mondta, hogy szétnéz más társulás felé.
Egyed Zsigmond polgármester: Konkrétumokkal tudunk csak tárgyalni. Veszíteni valónk
tulajdonképpen nincs, de rosszat ne tegyünk egymásnak.
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket,
hogy egyeztetési joggal eljárhatnak a közoktatási kötelező feladatellátás újraszervezése
érdekében. A lefolytatott tárgyalásokról a 2011. március végén tartandó képviselő-testületi
ülésen beszámolnak a testületeknek.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 1 nem szavazattal,
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, Bátor
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és Szúcs Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozzák.
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Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 7.)
önkormányzati határozata
Polgármesterek felkérése egyeztetésre 2011. március 31-ig

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az
óvodai, az alapfokú nevelési, oktatási feladatok további ellátásáról, a feladatellátás további
formájáról egyeztetéseket folytasson.
Az elvégzett egyeztetésről 2011. március 31-ig számoljon be a képviselő-testületnek.

Határidő: 2011. március 31.
Felelős: polgármester

Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 7.)
önkormányzati határozata
Polgármesterek felkérése egyeztetésre 2011. március 31-ig

Hevesaranyos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
az óvodai, az alapfokú nevelési, oktatási feladatok további ellátásáról, a feladatellátás további
formájáról egyeztetéseket folytasson.
Az elvégzett egyeztetésről 2011. március 31-ig számoljon be a képviselő-testületnek.

Határidő: 2011. március 31.
Felelős: polgármester

Bátor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (II. 7.) önkormányzati
határozata
Polgármesterek felkérése egyeztetésre 2011. március 31-ig

Bátor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az óvodai,
az alapfokú nevelési, oktatási feladatok további ellátásáról, a feladatellátás további formájáról
egyeztetéseket folytasson.
Az elvégzett egyeztetésről 2011. március 31-ig számoljon be a képviselő-testületnek.

Határidő: 2011. március 31.
Felelős: polgármester

Szúcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (II. 7.) önkormányzati
határozata
Polgármesterek felkérése egyeztetésre 2011. március 31-ig

Szúcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az óvodai,
az alapfokú nevelési, oktatási feladatok további ellátásáról, a feladatellátás további formájáról
egyeztetéseket folytasson.
Az elvégzett egyeztetésről 2011. március 31-ig számoljon be a képviselő-testületnek.

Határidő: 2011. március 31.
Felelős: polgármester

Puskás András képviselő: Ezzel most csak az időt húzzuk. 2011. június 30-al meg kellett
volna szüntetni a társulást, és szeptember 1-el újraindult volna más formában.
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Tóth Andrásné polgármester: Most nem tudjuk az időt húzni, mert még időben vagyunk.
Derecskei Péter polgármester: Arra kaptak a polgármesterek felhatalmazást, hogy
tárgyalásokat kezdjenek.
Puskás András képviselő: Ez megint egy félmegoldás. Az iskolát csak úgy tudjuk
fenntartani, hogy ha mindenki befizeti a költségeket.
Dorkó Csaba polgármester: Szerintem senki nem tudja azt, hogy ez a folyamat milyen
procedúrával jár. Szakértői vélemény kell, az oktatási hivatal hozzájárulása kell, de addig jó
lenne tudni, hogy ki merre akar menni.
Puskás András képviselő: Itt mindig egymást hátráltatják a települések.
Dorkó Csaba polgármester: Tavaly áprilisban született egy szakértői vélemény. Van azóta
másik?
Tóth Andrásné polgármester: Van, de az nem a társulásról szól. A tavalyi szakértői
véleményt  Kiss  László  készítette.  Ez  egy  komplex  szakvélemény  volt  arról,  hogy  tud
működni gazdaságosan a társulás.
Puskás András képviselő: Már akkor kellett volna erről dönteni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Volt erről előterjesztés, együttes képviselő-testületi
ülés a tavalyi évben, de nem született döntés.
Puskás András képviselő: Elő kellett volna készíteni az ülésre az anyagot, és akkor nem itt
tartana az intézmény.
Dorkó Csaba polgármester: A szakértői vélemény nem vette figyelembe a TÁMOP
pályázatot, mert az volt a véleményben, hogy a hevesaranyosi iskolát be kell olvasztani az
Egercsehibe. A pályázat támogatási szerződésében le van írva, hogy a fenntartási idő alatt
meg kell őrizni a tanulócsoportot és a létszámot.
Tóth Andrásné polgármester: A társulás helyzetével jelenleg ott tartunk, hogy elfogadtuk
Hevesaranyos kilépését, felhatalmazást adtunk a polgármestereknek, hogy tárgyalásokat
folytassanak másfelé, és a törvényi előírásokat figyelembe vettük. A jelenlegi társulás nem
tartható fenn. A képviselő úr javaslatát elfogadom, hogy szeptember 1-től más társulási
formában gondolkodunk, és a féléves költségvetést kellene olyan formába hozni, hogy
finanszírozható és átlátható legyen a társulás. December 31-ig is elfogadhatjuk a
költségvetést, de úgyis átszervezések lesznek. Mert éves költségvetés van, de a 8 hónapra is ki
kell dolgozni egy költségvetést. 4 hónapot nem tudom, hogy milyen formában fogunk
működni.

2. napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: 2. napirendi pont a mikrotérségi általános iskola és
napköziotthonos óvoda 2011. évi költségvetés tervezet tárgyalása. A költségvetést mindenki
megkapta, át tudta nézni. Megbeszéltük, hogy ezt át kell dolgozni, ezért javaslom hogy
átdolgozásra adjuk vissza az intézményvezetőnek.
Dorkó Csaba polgármester: Nem  most  készült  el  a  költségvetés.  Mindenki
áttanulmányozhatta, elmondhatja a véleményét. Egy évre kell elfogadni a költségvetést.
Ebben a költségvetésben sok mindent változtatni nem lehet. Ennyi gyerek van az
intézményben, ennyi normatívát kapunk utánuk. Kevés az a dolog, ami változhat benne. Ha
lesz intézmény átalakítás, akkor úgyis változtatni kell rajta.
Ökrös Imre képviselő: A költségvetésen nem sok megtárgyalni való van. Szerepel benne a
hiány, és a normatíva. Nincs viszont benne az, hogy a hiányt hogyan lehetne csökkenteni.
Felesleges ezen vitatkozni. Ez a költségvetés így teljes, ahogy van. Vagy esetleg ki tudunk
húzni belőle valamit?
Puskás András képviselő: Azért lenne jó tanévre elfogadni a költségvetést, mert változás
lesz az intézményben.



37

Tóth Andrásné polgármester: Költségvetési évre kell elfogadni a költségvetést.
Dorkó Csaba polgármester: Ahhoz, hogy működjön az intézmény költségvetés kell. Azért
36 millió Ft-os az intézmény hiánya, mert az Egercsehi önkormányzatnál tavaly valami el lett
rontva. Ha Egercsehi azt a pénzt az iskolához teszi, akkor csak 20 millió Ft-os lenne a hiány.
Puskás András képviselő: Az intézményvezetőnek kellett volna gazdaságossá tenni,
átszervezni az intézményt.
Dorkó Csaba polgármester: Intézményt átszervezni csak a képviselő-testület tud. Az
intézményvezető azt hajtja végre, amit a képviselő-testület határoz. Tavaly elfogadott
költségvetés volt amiben benne volt, hogy az Egercsehi önkormányzatnak az iskola mellé
mennyi pénzt kell tennie, ami nem történt meg. A konyha 5 millió Ft-os hiányt hoz, de
érdekes módon van amikor pluszos volt. Attól, hogy a gazdálkodás lekerül az
önkormányzathoz a hiány még megmarad. De a konyha működése sem az intézményvezető
feladata.
Barócsi-Bozsik Katalin iskola igazgató: Van felelőssége az intézményvezetőnek. A tavalyi
szakértői vélemény alapján 2 féle verzióban készült el a költségvetés. Az átszervezés miatti
leépítések után járó felmentések 9 millió Ft-ba, és a végkielégítések is 9 millió Ft-ba kerültek
volna. Tehát kiadunk kb. 19 millió Ft-ot, és nincs szakos ellátás az intézményben.
Hevesaranyos nélkül még plusz 4 millió Ft jönne a hiányhoz. Balaton felé és Bélapátfalva felé
is érdeklődtem. A balatoni társulás már nem tud több intézményt fogadni. Bélapátfalva
vállalja a TÁMOP előírásait, de ha oda társulunk nem biztos, hogy szükség lesz pedagógusra.
A közalkalmazotti tanáccsal és a szakszervezettel is egyeztettem. Javaslatuk volt, hogy a
konyha jöjjön le az önkormányzathoz, az osztályfőnöki órakedvezmény szűnjön meg, a
takarítók legyenek közhasznúak. A szakértői javaslat kizárólag pénzügyi szempontból
javasolta a hevesaranyosi tagintézmény bezárását. Javaslat volt még Hevearanyos kiválása
esetén Pétervásárához való csatlakozás átgondolása. A szakértő javasolta, hogy alsó
tagozatban ne legyen idegen nyelv. Ezt nem tartjuk indokoltnak, a szülő elviszi abba az
iskolába a gyerekét, ahol van idegen nyelvoktatás. De 4. osztálytól kötelező nyelvórát tartani.
Tehát történtek lépések, amit tudtam én megtettem. A költségvetés tervezésében pontról
pontra haladtunk. Az előző évekhez képest ahol tudtunk csökkentettünk, annak ellenére, hogy
magasabbak az energiaárak.
Tóth Andrásné polgármester: Átszervezés biztos, hogy lesz, mert működni kell. A
költségvetés is változni fog.
Dorkó Csaba polgármester: Hiányolom a költségvetésből, hogy nincs benne az, hogy a
leépítéssel mennyit lehet spórolni. A pedagógusok és a gazdaságvezető juttatásainak
megszüntetése meglepő eredményt fognak hozni.
Tóth Andrásné polgármester: Igen,  az  lett  kérve  az  intézménytől,  hogy  mutassák  ki  a
létszámleépítés költségeit. A technikai dolgozók kiszervezése a szakértői véleményben úgy
szerepel, hogy közalkalmazotti státuszból munka törvénykönyve hatálya alá tartozók
legyenek. Meglepett az is, hogy a gazdaságvezetőt január 1-től vissza kellett sorolni, ennek
ellenére a bére ugyan annyi maradt. Tehát a költségvetés nem felel meg annak, amit
elvártunk.
Derecskei Péter polgármester: A jövő héten ezt a napirendi pontot újra kellene tárgyalni.
Barócsi-Bozsik Katalin iskola igazgató: A gazdaságvezető pénzügyi ügyintézőként
dolgozik az intézményben. A bérét visszavonni azért nem lehet, mert középfokú végzettsége,
és mérlegképes könyvelői szakképzettsége van. A feladatai nem lettek kevesebbek, mérleget,
elszámolást készít, könyvel. Tehát a feladata nem kevés. Vezetői pótlékot már nem kap.
Munkáltatói döntésen alapuló pótlékot kap.
Tóth Andrásné polgármester: Ha valakit visszasorolunk a beosztásában, akkor nem lehet
magasabb a bére, mint a vezetői pótlékkal. Azért adnak neki pótlékot, ne csökkenjen a
fizetése. Így mindenki kaphatna pótlékot. Ezzel nem értek egyet.
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Derecskei Péter polgármester: Ha belátható időn belül kapunk egy átdolgozott anyagot,
akkor még tudunk dönteni.
Ökrös Imre képviselő: A költségvetést február 15-ig kell elfogadni. Decemberben már el
kellett volna kezdeni a tervezését, és nem az utolsó pillanatra hagyni. Ez az anyag nincs
előkészítve. Nem csak ezt kell majd tárgyalunk, hanem az önkormányzat költségvetését is.
Barócsi-Bozsik Katalin iskola igazgató: A költségvetéshez az adatokat csak január közepén
kaptuk meg.
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom a 2011. évi költségvetés a kiegészítésekkel kerüljön
elfogadásra, amit pár napon belül el kell készíteni, hogy újra össze tudjanak ülni a képviselő-
testületek. Kellenek számítások a felmentések költségeiről, teljesítési adatokról. Ha nem
fogadjuk el az intézmény költségvetését, akkor az önkormányzatok a saját költségvetésüket
sem tudják elfogadni. Egy költségvetés módosításra kerülne sor a kiegészítésekkel, amit
február 15. után is el lehet fogadni.
Bata Lászlóné jegyző: Ha ezt a költségvetést elfogadják a képviselő-testületek, akkor az
alapköltségvetéshez már nem tudnak visszatérni.
Király György képviselő: Ez egy tervezet, ezt február 15-ig kell elfogadni. Sok módosítás
lesz benne, amit pár nap alatt elkészítenek, és majd megküldik a képviselő-testületeknek. Ami
itt elhangzott az ülésen azzal a kiegészítéssel el lehet fogadni a költségvetést.
Vancsó József képviselő: Ezen az ülésen elfogadjuk a költségvetést, majd visszaadjuk az
intézményvezetőnek átdolgozásra. Az átdolgozott költségvetést a polgármesterek a képviselő-
testületük elé terjesztik, akik beépítik a saját költségvetésükbe, és egy együttes ülésen újra
elfogadjuk.
Bata Lászlóné jegyző: Ez a költségvetés tárgyalásának az első fordulója. Ha módosul a
költségvetés, akkor az önkormányzatoknak is módosítani kell a saját költségvetésüket. Mert
ha ezt a tervezetet elfogadjuk, akkor költségvetéssé válik.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor nem fogadjuk el a költségvetést, visszaadjuk
átdolgozásra, a jövő héten hétfőn újra össze tudunk ülni. Hetekig a költségvetést nem lehet
húzni.
Dorkó Csaba polgármester: Elkészült egy anyag, de lényeges dolgok nincsenek benne.
Hozunk egy döntést, aminek nincs meg a háttere. A lényegi döntés nem ez lesz. Nem tudjuk,
hogy majd mikor lesz megszavazva a tényleges költségvetés, és nem tudjuk, hogy az mikor
lesz beépítve az önkormányzat költségvetésébe. Ha lényeges változás nem lesz a
költségvetésben, akkor most dönthetünk róla. Ha viszont lesz benne lényeges változtatás,
akkor üljenek újra össze a képviselő-testületek.
Derecskei Péter polgármester: Javaslom fogadjuk el így a költségvetést. Majd lesznek
benne változtatások, amit mindenki át tud nézni.
Tóth Andrásné polgármester: Ha elfogadjuk a költségvetésben szereplő munkabéreket,
akkor azokat így kell teljesíteni.
Gáspárné Hunyák Ildikó jegyző: Most elfogadják ezt a képviselő-testületek, és pár hét
múlva lesz egy másik javaslat a költségvetés módosítására.
Egyed Zsigmond polgármester: Szúcs községnek 4 millió Ft van kimutatva az iskolai
hozzájárulásra. Ez nem szerepel a költségvetésben. Ettől Szúcs el tudja fogadni a
költségvetést.
Tóth Andrásné polgármester: Egy tájékoztatást kaptak, hogy mennyibe kerülnek a szúcsi
gyerekek. Javaslom elfogadásra a 2011. évi költségvetést. Az intézmény 2 héten, 15 napon
belül átdolgozza a felsorolt módosító javaslatok alapján a költségvetést.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, Hevesaranyos
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, Bátor Községi
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Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal és Szúcs Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozzák.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (II. 7.)
önkormányzati határozata
Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetési
gazdálkodása

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mikrotérségi Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda – a határozat melléklete szerinti - 2011. évi költségvetési
gazdálkodását, azzal, hogy az iskola igazgatója 15 napon belül dolgozza át a költségvetést az
intézményátszervezéssel kapcsolatban és nyújtsa be a képviselő-testületnek.

Határidő: 2011. február 22.
Felelős: polgármester, iskolaigazgató

Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (II. 7.)
önkormányzati határozata
Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetési
gazdálkodása

Hevesaranyos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mikrotérségi
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda – a határozat melléklete szerinti - 2011. évi
költségvetési gazdálkodását, azzal, hogy az iskola igazgatója 15 napon belül dolgozza át a
költségvetést az intézményátszervezéssel kapcsolatban és nyújtsa be a képviselő-testületnek.

Határidő: 2011. február 22.
Felelős: polgármester, iskolaigazgató

Bátor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (II. 7.) önkormányzati
határozata
Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetési
gazdálkodása

Bátor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mikrotérségi Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda – a határozat melléklete szerinti - 2011. évi költségvetési
gazdálkodását, azzal, hogy az iskola igazgatója 15 napon belül dolgozza át a költségvetést az
intézményátszervezéssel kapcsolatban és nyújtsa be a képviselő-testületnek.

Határidő: 2011. február 22.
Felelős: polgármester, iskolaigazgató

Szúcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 7.) önkormányzati
határozata
Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetési
gazdálkodása

Szúcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Mikrotérségi Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda – a határozat melléklete szerinti - 2011. évi költségvetési
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gazdálkodását, azzal, hogy az iskola igazgatója 15 napon belül dolgozza át a költségvetést az
intézményátszervezéssel kapcsolatban és nyújtsa be a képviselő-testületnek.

Határidő: 2011. február 22.
Felelős: polgármester, iskolaigazgató

3. napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: A harmadik napirendi pont az intézményvezető személyét
érinti. Kéri az intézményvezető a napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását?
Barócsi-Bozsik Katalin iskola igazgató: Nem kérek zárt ülést.
Tóth Andrásné polgármester: Az Egercsehi önkormányzat képviselő-testülete többször
tárgyalta az intézmény ügyét, mert az intézményben nem úgy mennek a dolgok, ahogy
elvárható lenne. A munkáltatói jogokkal voltak gondok. Ellenőrzést tartottunk az
intézménynél a túlóraszám és a helyettesítések ügyében. Javaslom az igazgató asszony
vezetői megbízásának visszavonását és egy megbízott igazgató megbízását. Az igazgató
asszony nem alkalmas a vezetői megbízásra. Az intézményen belüli rend, fegyelem
fenntartása nem valósul meg. Ez lehet, hogy csak az Egercsehi önkormányzat észrevétele,
hiszen nekünk van napi kapcsolatunk az intézménnyel. Ezt a problémát már korábban is
jeleztük. Ezt azért nehéz a többi önkormányzatnak megérteni, mert a többi településre ez a
probléma nincs kihatással. Sajnos ezt a problémát már nem csak az önkormányzat, hanem
külsős személyek is észrevették. Az igazgató asszonyt ez a helyzet nem érte váratlanul,
elmondta, hogy november óta várja ezt. Kérte a 4 település képviselő-testületének az
összehívását is, mintegy jelezve, hogy nem tudja ellátni a feladatát. Kinevezése szerint
határozatlan idejű közalkalmazott, és csak a vezetői megbízása kerülne visszavonásra. Ez nem
egyszerű dolog, de így nem lehet nekifogni egy ilyen méretű átszervezésnek. A munkáltatói
jogokat gyakorolni kellene. Ilyen nincs, hogy irányítják, és vezetik a vezetőt. Olyan vezető
kell, aki végrehajtja a feladatokat. Egy vezetőnek feladata a költségvetés elkészítése is. A
gazdaságosságért, hatékonyságért, eredményességért felelős. Elhangzott itt az ülésen a
konyha problémája. Az igazgató asszony ellenőrzési jogkörének nem tett eleget. Mert van
ellenőrzési jogköre az intézményvezetőnek. A konyhán nem folynak be a bevételek, a
kiadások pedig szárnyalnak. Az intézményből személyi adatokat tartalmazó anyagok kerültek
ki, és nincs lépés az ügyben. Az átszervezés folyamán ettől sokkal nagyobb konfliktusok
lesznek. Az igazgató asszonynak egyesek megmondják, hogy mit kell csinálnia. Az
önkormányzatot a pedagógusok rángatják. Január 28-án, pénteken kaptam meg a
költségvetést. Mit dolgozzunk át rajta? Már nem vagyok hajlandó elmondani egy vezetőnek,
hogy mit kellene csinálnia. Megkapta az igazgató asszony az instrukciót, hogy mit kell
csinálnia a költségvetéssel kapcsolatban. 30 millió Ft-os hiányt nem tudok elfogadni. Olyan
bérek szerepelnek a költségvetésben, amit nem tudok elfogadni. Jubileumi jutalmak viszont
nem lettek betervezve. Kötelező, törvény által előírt dolgok kimaradtak a költségvetésből.
Egy igazgatónak a fenntartónak és a kollégáknak is meg kell felelnie. Ha a fenntartó azt
mondja, hogy ennyi pénzösszeg áll rendelkezésre, és ehhez ennyi létszám szükséges, akkor
azt az utasítást végre kell hajtani. Szembesültünk vele, hogy a költségvetés úgy van tervezve,
hogy egy pár pedagógusnak kilegyen az óraszáma, mert különben részmunkaidőben kellene
alkalmazni. Egy vezetőnek az a legrosszabb feladata, amikor le kell ülni a beosztottakkal, és
el kell nekik mondani, hogy változtatásra van szükség.
Barócsi-Bozsik Katalin iskola igazgató: A közalkalmazottaknál is, ha valakit
elmarasztalnak, annak megvannak a fokozatai. A 4 képviselő-testület részéről még nem volt
elmarasztalás, nem volt írásbeli figyelmeztetés. Az alkalmatlanságnak is vannak fokozatai. A
fegyelmit 15 nappal előtte írásban kell közölni. 5 évre szól a kinevezésem, ezt a 4 képviselő-



41

testület tudja visszavonni. Tehát a képviselő-testületek fognak dönteni. Nekem is vannak
elmaradt járandóságaim, június óta nincs kifizetve az útiköltségem, 25 éves jubileumi
jutalmam.
Tóth Andrásné polgármester: A jubileumi jutalom sem lett betervezve.
Barócsi-Bozsik Katalin iskola igazgató: Ha nem fegyelmivel megyek el, akkor a
végkielégítés is jár. Munkaköri leírásom sincs, úgy végzem a dolgom, ahogy gondolom, hogy
egy vezetőnek mi a feladata. Nem november óta számítok erre a helyzetre, hanem november
óta foglalkoznak azzal, hogyan távolítsák el az igazgatót. A képviselő-testületi ülés elején
választ kaptam arra, hogy milyen módon fognak innen eltávolítani. Ezek szerint nem az
átszervezés miatt. Kérem, hogy törvényesen történjen meg az eltávolításom.
Alkalmatlanságnál, ha vétkesen szegtem meg a feladatom azt is jelentheti, hogy pénzügyileg
károsítottam meg az önkormányzatot. Én ahogy tudtam hoztam pénzt az intézménynek.
Dorkó Csaba polgármester: Egyéni véleményemet tudom elmondani. Tisztességtelennek
tartom, hogy egy személyt teszünk felelőssé azért, mert valami nem jól működik. Ha a pénzt
nem tesszük az intézmény mellé, akkor nem lehet zökkenőmentesen irányítani. Lehet
konfliktus a pedagógusokkal, de ezt a dolgot lehet egyeztetni. Nem lesz népszerű az, aki azt
mondja, hogy 8-16 óráig bent kell lenni a pedagógusoknak. Pedig ezt nem az igazgató
asszony találta ki, hanem feljebb született a döntés. Pedagógus vagyok én is, és nem vagyok
bent az iskolában 8 órát. Ha kell természetesen ott vagyok, de ha kell, akkor otthon készülök.
Különösen érdekes ez úgy, hogy tartozása van a fenntartónak a pedagógusok felé. Megütötte a
fülemet, amikor a polgármester asszonnyal beszéltem, hogy az intézményben már 30-40 éve
oktató pedagógusok vannak, és nekik már nem kell órára készülniük. Most indult a TÁMOP,
ami egy teljesen új dolog, nem biztos, hogy így a tanítás megy rutinból. Új módszereket
kellett a pedagógusoknak megtanulniuk. Biztos, hogy ehhez időre van szükség, amit nem
biztos, hogy az iskolában kell eltölteni. Az igazgató asszony igyekszik a lehetőségekhez
mérten ellátni a feladatát. Kérünk adatot az intézményből, az egyik nap még lehet kérni, a
másik nap már azt hallom, hogy nem engedik kiadni. Nem feltétlenül az igazgató asszonyban
kell keresni a hibát. Az intézmény életéből még hátravan 4-5 hónap, és most kell majd új
intézményvezetőt választani.
Egyed Zsigmond polgármester: Elhamarkodott lépés lenne ez. Megértem Egercsehi lépését,
de nem biztos, hogy ezt meg tudjuk lépni. Kap segítséget az igazgató asszony. Ha új igazgatót
nevezünk ki nem biztos, hogy 4-5 hónap alatt megváltja a világot.
Dorkó Csaba polgármester: Ha a vezetői megbízás kerül visszavonásra akkor a
közalkalmazotti státusz megmarad. Ha eddig gazdaságtalan volt az intézmény akkor most mi
lesz, mert 3 magyar szakos tanár lesz, akiknek nem tudunk órát adni.
Tóth Andrásné polgármester: Az adatokkal kapcsolatban a polgármester úrnak betekintési
joga van, és nem elviteli, fénymásolási. Rossz tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban.
Dorkó Csaba polgármester: Elhangzott nagy nyilvánosság előtt, hogy azért vannak
pénzügyi gondok, mert Hevesaranyos nem teljesíti a pénzügyi kötelezettségét. Meg lehet
nézni, hogy Hevesaranyos mikor tartozott, és Egercsehi mikor tartozik. Az IPR számla után
szerettem volna érdeklődni.
Tóth Andrásné polgármester: Novemberben adta át Hevesaranyos a pénzt. Addig miből
volt bérfizetés?
Dorkó Csaba polgármester: Arról volt szó 2009-ben, hogy ha március végéig bizonyos
feltételek teljesülnek, akkor mehetünk a társulásból. Teljesítettük a feltételeket, és mégsem
mehettünk. Nem lehet azon csodálkozni, hogy néhány hónapig nem fizettünk. Alapvetően
nem abból van a probléma, hogy az igazgató asszony nem jól vezeti az intézményt, hanem
abból, hogy a pénzek nem kerülnek oda.
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Tóth Andrásné polgármester: Hevesaranyos önkormányzatának a pedagógusok béréhez kell
hozzájárulniuk. Ha Hevesaranyos nem utal, akkor nincs bér. A kistérség költségvetése sincs
elfogadva, mégis utalnak pénzt.
Bata Lászlóné jegyző: Elég nehéz most a képviselő-testületnek erről a kérdésről dönteni,
mert nem kaptak elég információt, hogy a döntésüket megalapozottan megtudják hozni.
Egercsehi polgármester asszonyának az utasításait nem tartotta be az igazgató asszony,
viszont a társult önkormányzatok feladata a fenntartói irányítás. Ha probléma volt az
igazgatóval, akkor a polgármester asszonynak jelzéssel kellett volna élni, hogy nem végzi
rendesen a munkáját. Minősítése volt az igazgató asszonynak? Mikor volt a minősítés, és
milyen eredménnyel zárult? Teljesítményértékelése volt? Mikor és milyen eredménnyel
zárult? Ezek alapján tud a képviselő-testület érdemben dönteni. Az, hogy a költségvetés
milyen volt, és az intézményvezető nem tudott takarékoskodni, azt november 30-ig, a
koncepció elkészítéséig kellett volna a jegyzőnek megkövetelni.
Tóth Andrásné polgármester: 2010. október 29-én írtam levelet az igazgató asszonynak,
amelyben leírtam, hogy mit várok el tőle a koncepció elkészítésekor.
Barócsi-Bozsik Katalin iskola igazgató: Amikor a leépítésekről volt szó ott szerepelt az én
nevem is, mint magyar, orosz, német szakos tanár. Az Egercsehi iskolába nyilván nem kell 3
magyar szakos tanár. Tényleg ki lett számolva, hogy Egercsehiben 19 millió Ft-ba kerülne a
dolgozók felmentése. Hevesaranyoson ez 4 millió Ft lenne. A koncepcióban is benne voltak a
leépítések. 2006-ig visszamenőleg bármilyen adatszolgáltatást kértek a már kilépő
önkormányzatok mindent megcsináltam, pedig nem vagyok gazdasági szakember. Konfliktus
is volt a gazdasági vezetővel emiatt. Bekölcével is beszéltem, hogy a fizetési
kötelezettségének tegyen eleget.
Király György képviselő: Meglepett az a dolog, hogy az igazgató nő el lett marasztalva,
mivel a képviselő-testületi tagok erről nem tudtak. Jó lett volna ezt megküldeni a
polgármestereknek, hogy tájékoztathassák a képviselő-testületeket. Mivel átszervezések
lesznek javaslom, hogy a tanév végéig hagyjuk meg az igazgató asszonyt. Tudja, hogy ennél a
társulásnál nem maradhat, addig tud állást keresni.
Tóth Andrásné polgármester: Én egy javaslatot terjesztettem a képviselő-testületek elé az
Egercsehi önkormányzat nevében, mert erről már testületi ülésen volt szó. Minden képviselő-
testület jogos igénye, hogy megtudjon mindent.
Vancsó József képviselő: Az Egercsehi képviselő-testület véleményét most már tudjuk. A
tantestület véleményére is kíváncsi vagyok.
Kátainé Bodó Zsuzsanna iskola igazgató helyettes: A tantestületből a mai ülésen 5 fő van
jelen. Most csak a saját nevében nyilatkozhat mindenki. A tantestület véleményét úgy tudjuk
tolmácsolni, hogy ha mindenkivel beszélünk. Az intézmény tantestületéhez tartoznak a
hevesaranyosi pedagógusok, és az óvodák dolgozói is. Ha megkérnek minket erre, akkor
természetesen tudunk véleményt adni, de csak közösen.
Tóth Andrásné polgármester: Választások előtt Egercsehiben elmaradt a képviselő-testületi
ülés, ezért nem történt meg az intézmény beszámolójának az elfogadása. Azóta pedig nem
volt napirenden ez a kérdés.
Gál István képviselő: Meghallgattam a polgármesterek véleményét. A polgármester asszony
elmondta az Egercsehi önkormányzat véleményét. A pénzügyi dolgokba nem mentünk bele.
Miért döntött úgy az Egercsehi képviselő-testület, hogy az intézményvezető felmentését
kezdeményezi? El lett mondva, hogy komoly változás előtt áll az intézmény. Az iskolában a
vizesblokk átadásakor egy tanár megtagadta azt, hogy a gyerekek elmenjenek az ünnepségre.
Semmi nem történt, nevettek rajtunk. A 8 órás munkaidő betartásának a kérése abból adódott,
hogy a munkaügyi bíróságra beadták a pedagógusok a követelésüket a túlóra kifizetésére.
Kételkedtünk benne, hogy ez a túlóra valós, mert 15 tanár van 8 órát bent 8 osztályban. Ebből
alakult ki a képviselő-testület véleménye. A közvélemény, és ebben az Egercsehi lakosok is
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benne vannak ezt nem értik. Ezért kértük, hogy legyenek bent az intézményben, amin minden
pedagógus felháborodott. Egerben ez természetes. Semmilyen törvény nem írja elő, hogy
otthon kell felkészülni. Nem csak pénzügyi dolog volt ebben. Olyan dolgokat akartunk
véghezvinni, ami nem biztos, hogy most már megléphető. Tavaly húzták az időt, mert
kicsúsztunk a május 15-i határidőből. Most ne történjen ez. Lassan pedig megint kicsúszunk
az időből. Azért húzódnak a dolgok, hogy ne legyen változás. Miért nem tudtunk erről
dönteni? Mert valaki mindig keresztülhúzta a számításunkat. Most sem fogunk dönteni.
Dorkó Csaba polgármester: Miért van túlóra? 40 órás munkahét van, a pedagógusok
kötelező óraszáma 20-22 óra, ami egy napra 4-5 óra. Tehát ha 10 órára jön a pedagógus, és 2
órakor hazamegy az teljesen rendben van. Ha nem megy haza, akkor ott a túlóra. Más kérdés,
ha meg lehet értetni a tantestülettel, hogy legyenek bent az intézményben, de nem tudjuk
kifizetni. Tehát párbeszédnek kell lennie a tantestület és a képviselő-testület között.
Konszenzust kell kialakítani. Frappánsan megvédte magát az igazgató asszony. Ha gond van,
akkor azt le kellett volna dokumentálni.
Gál István képviselő: Rendben van, hogy 20-22 óra a pedagógusok kötelező óraszáma, de
azt nem tudom elfogadni, hogy lecsúsztatja az órát, és még ki is fizetik nekik. Ezt nem értem
én meg. Ha bent van a pedagógus 8 órát az intézményben, és azon felül kell túlórát fizetni, az
jogos. Hibát követtünk el, hogy nem lett írásban figyelmeztetve az igazgató asszony,
humánusan jártunk el. Jobb lett volna, hogy ha fegyelmit kapott volna?
Dorkó Csaba polgármester: Volt már itt olyan vezető, aki nagyobb büntetést kaphatott
volna.
Derecskei Péter polgármester: Folyamatosan arról beszélünk, hogy pénzügyi problémák
vannak. Nézzük gazdasági okokból a dolgokat. Mennyibe kerül a végkielégítés és a jubileumi
jutalom?
Gál István képviselő: Ha fegyelmivel küldenek el valakit, akkor nem kell végkielégítést
fizetni.
Derecskei Péter polgármester: Ebben a kérdésben nem fogunk tudni megegyezni. Ez nem
humánusság kérdése. Ha valakivel nem vagyunk elégedettek, és megakarunk tőle válni, akkor
azt alá kell támasztani. Ez nem csak Egercsehinek kerül költségbe, hanem a társulásnak is.
Átszervezésnél sok mindent meg lehet tenni, de azt fel kell építeni.
Ökrös Imre képviselő: Azt kértük a pedagógusoktól, hogy tekintsenek el a túlóradíjtól. Ott,
ahol a munkahely van veszélyben ilyen dologban közösséget lehet vállalni.
Derecskei Péter polgármester: A túlórát sokféleképpen meg lehet oldani. Ez valóban az
intézményvezető dolga.
Ökrös Imre képviselő: A képviselő-testület hozott egy határozatot, hogy kérjük a 8 óra
betartását.
Derecskei Péter polgármester: A képviselő-testület erről nem hozhat határozatot. Milyen
szakmai felügyelete a képviselő-testület a tantestületnek?
Gál István képviselő: Az intézményvezetőtől kértük a 8 órás munkaidő betartatását.
Derecskei Péter polgármester: Ha ez javaslat volt, akkor az intézményvezetőnek jelezni
kellett volna, hogy ezt nem lehet megtenni.
Dorkó Csaba polgármester: Ez tisztességtelen az intézményvezetővel szemben.
Barócsi-Bozsik Katalin iskola igazgató: A  január  5-i  testületi  ülésről  én  egy
határozatszámot kaptam, a határozat szövegét nem. Nagyon sokat beszéltünk erről a
tantestületben. Mondták, hogy sokszor felhozódik a téma, de ezt kérték tőlem.
Puskás András képviselő: Ha felkészült lett volna, mint ahogy idejött felkészülten, akkor
más lenne a helyzet az intézményben. A pedagógusok parancsolnak az igazgató asszonynak.
Tudja, hogy alkalmatlan, miért nem áll fel? Dorkó Csaba tagintézmény-vezetőjét ki lehetett
rúgni. Mi Egercsehiben látjuk a problémát.
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Tóth Andrásné polgármester: Vannak papírok az igazgató asszony utasításáról. A
minősítésnek és a teljesítményértékelésnek meg kell lennie. Javaslom, hogy erre a kérdésre
térjünk vissza egy előkészített anyaggal. A tantestület véleményét is beszerezzük.
Megköszöni a képviselő-testületek munkáját, és az ülést berekeszti.
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