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Jegyzőkönyv
Készült: Monostorapáti
Önkormányzat
Képviselő-testületének,
Hegyesd
Önkormányzat
Képviselő-testületének,
Taliándörögd
Önkormányzat
Képviselő-testületének, Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testületének,
Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 25-én
/hétfőn/ 19.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.
Helye:

Kultúrház Vigántpetend

Jelen vannak:
Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete
Hárshegyi József
Csillag Csaba
Szipőcs Csaba
Szálinger Péter
Sztrik Emilné

polgármester
alpolgármester
képviselő /iskolaigazgató/
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be:
Egyed Péter
Polgár László
Varga János

képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
Török Jenőné

körjegyző
iskola gazd.vez.
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Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete
Ware Borbála
Deutsch Ildikó
Domonkos István
Fekete Róbertné
Imre Gabriella

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Stark Sándor

polgármester

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete
Kajdi István
Mohos József
Kocsor Szabolcsné
Mohos Béláné
Némethné Sümegi Krisztina
Prácser Miklós
Városi János

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette be
Szőke András

képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Vizeli Zoltánné

körjegyző

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete
Göntér Gyula
Szabóné Szokoli Éva
Nagy Lajos
Nagy Ottó
Szabó István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Korponai László

képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Györeiné Pongrácz Eszter

iskolai SZM elnök
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Orsós János

Cigány Kisebbségi Önkorm.elnöke

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete
Marton Istvánné
Ács Lászlóné
Farkas Imre
Farkasné Körmendi Zsuzsanna
Nagy Péterné
Szabó István
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Hárshegyi József
Ware Borbála
Kajdi István
Göntér Gyula
Marton Istvánné
Takács Lászlóné
Vizeli Zoltánné

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
polgármester
alpolgármester
polgármester
polgármester
polgármester
körjegyző
körjegyző

Marton Istvánné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy
mind az öt Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselőtestületének 8 tagjából 5 fő, Hegyesd község Képviselő-testületének 6 tagjából 5 fő,
Taliándörögd község Képviselő-testületének 8 tagjából 7 fő, Kapolcs község Képviselőtestületének a 6 tagjából 5 fő, Vigántpetend község Képviselő-testületének mind a 6
tagja jelen van, így az ülést megnyitotta.
Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását .
Képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek,
egyhangúlag elfogadták az alábbi:

Napirendet:

határozathozatal nélkül

1./ „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános
Iskola 2008. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló.
Előadó: Marton Istvánné
polgármester
2./ „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános
Iskola igazgatójának megbízása.
Előadó: Marton Istvánné
polgármester
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1. Napirend
Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy a Közös Fenntartású Általános Iskola
2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták.
Felkérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót, amennyiben a beszámolóval kapcsolatban
szóbeli kiegészítése van, tegye meg.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy előzőleg már tájékoztatta a képviselőket az iskola
gazdálkodásáról, ezért szóbeli kiegészítése nincs. A beszámolóból kitűnik, hogy az
emelkedést az élelmezési költségek ÁFA költsége okozza, melynek pót-előirányzati
igényét települési bontásban a beszámoló tartalmazza.
Kérte a képviselőket amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük
van, tegyék meg.
Nagy Lajos megkérdezte, van –e információ arra vonatkozóan, hogy a létszám
leépítés miatti végkielégítésre megkapják –e az állami támogatást, a minőségi
bérpótlékot visszavonják –e a két hónapra, és az elküldött pedagógusok részesülnek –e
belőle. Véleménye szerint Ők is dolgoztak az első félévben, most pedig felmentési
idejüket töltik, pedagógusként kapják meg az egyéb juttatásokat.
A beszámolóból látszik, hogy emelkedett a fűtés költsége, ez várhatóan a jövőben még
növekedni is fog.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy a létszámleépítés költségeinek támogatására vonatkozó
pályázat elbírálási határideje szeptember 15-e, bíznak benne, hogy megkapják a kért
támogatást. A minőségi bérpótlék időarányos részét nem tudja, hogy visszavonják –e,
majd év végén derül ki.
A fűtési költségekkel kapcsolatban elmondta, hogy a számlázás nem egyenletes, nem
olvassák le minden hónapban az óraállást, nem lehet pontosan kiszámolni előre a
költségeket. Tavalyi évben a tervezethez viszonyítva megtakarítás volt, de csak azért,
mert az idei évben történt az elszámolás, és a költség is ezt az évet terhelte.
Nagy Lajos megkérdezte, hogy a gesztor önkormányzatnak a január 1-től érvényes
bérfejlesztési fedezetet az állam biztosította –e.
Takács Lászlóné körjegyző elmondta, még nem erről nem kaptak értesítést a MÁKtól.
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a költségvetésről szeretne egy-két
gondolatot szólni. Volt egy polgármester aki a költségvetés tárgyalásakor azt mondta,
hogy 120 millió forinttal kell tervezni az iskola költségvetését, csoportosan kiröhögték.
Most a beszámolóból látható, hogy 121 millió forintnál tartunk, és az ÁFA kifizetés
miatt plusz támogatást is kér az iskola, ezzel együtt már 124 millió forintra nő a
költségvetés összege. A vigántpetendi együttes ülésen a többiek 95 millió forintos
költségvetést akartak elfogadni, Hegyesden már a 120 milliós költségvetés lett
megszavazva. Összevonásra került a két iskola, elküldtek 5 pedagógust, az összeg még
sem csökken. Mindig azt hangoztatták, hogy a gyerekek érdekeik kell figyelembe venni,
még sem ez történt. Nem megoldott a szakos ellátás, nincs matematika-fizika szakos,
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történelem szakos tanár, de van két magyar, ének és testnevelés szakos tanár.
Véleménye szerint éppen Nagy Lajosnét nem szabadott volna elküldeni, az itt tanuló
200 gyerek érdekeik kellett volna nézni.
Van egy Nagy Lajos féle ötös ismérv, melyben megfogalmazta az összevonásra
vonatkozó feltételeit. A költségvetésben minden megadtunk amit kértek. Mindig a
hatalmi harc megy, szavazásnál a 3 település győz.
Kajdi István polgármester elmondta örül, hogy felszólalt, és most higgadtan szólt,
nem ragadták el az indulatok. A taliándörögdi iskolába mindig ÁFÁ-san számolták az
étkezést, ezért természetesnek tartják, hogy Monostorapátiban is így kell. Az, hogy kit
bocsátanak el, véleménye szerint nem polgármesteri hatáskör, erről az iskola
igazgatójának kell dönteni.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy a költségvetés tárgyalásakor szóba került, hogy az
összevonás után hogyan csökkennek a költségek, de azt is elmondták, hogy az idei év
átmeneti év lesz, hisz az elküldött pedagógusok még a felmentési idejüket töltik. A
végkielégítéssel járó költségeket vissza lehet igényelni, melynek összege kb. 10 millió
forint, ha megkapjuk ezzel csökken a költségvetés összege.
Az elbocsátásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a szakos ellátás továbbra is biztosított,
van az iskolába matematika és történelem, valamint német szakos tanár is.
A leépítésnél figyelembe vette ki az aki nyugdíjas, nyugdíj előtt álló, prémium éveket
igénybe vevő, valamint a szakmai és gazdasági dolgokat. Három főt érintett az
elbocsátás a nyugdíj miatt, 1 főt pedig ténylegesen.
Nagy Lajos
elmondta, hogy az Oktatási Bizottság sokáig tárgyalta az iskola
összevonással kapcsolatos kérdéseket, sok vita volt, hosszú utat tettek meg, amíg
létrejött az egyezség. A fő cél az volt, hogy az Eger völgyében maradjon meg az iskola.
Az összevonás Kapolcsot érintette leghátrányosabban, hisz Taliándörögdön és
Monostorapátiban továbbra is maradt iskola, ha apáti lenne, örülne neki. A bizottság
nem szólt bele abba, hogy ki legyen elbocsátva, úgy gondolja ez az igazgató szuverén
joga. Máshol is így történik, a nyugdíj előtt állókat küldik el, erre az állam ad
támogatást, utána nyugdíjasokat, ha nem azokat küldik el, családos anyákat kellett
volna. Ez nehéz döntés, annak is akit elküldenek, és annak is akinek dönteni kell a
személyekről. A szakos ellátás biztosítása fontos, de mindenféle érdeket nem lehet
figyelembe venni. Lehet tanítani úgy is, hogy nincs szakképzettsége a pedagógusnak, ez
eddig is így volt, a szakos tanítás megoldása az igazgató feladata. Tudomása szerint
történelem szakos pedagógus jelenleg is van, egy taliándörögdi alsó tagozatos
pedagógus rendelkezik történelem szakos diplomával.
Az összevonással kapcsolatos egyeztetési tárgyalások során megegyeztek abban, ha
további összevonásra kerül sor, mind a két körzetben arányosan, egyenlő mértékben
küldik el a dolgozókat. Ha nem megy Nagy Lajosné és Szollár Katalin
Monostorapátiból kellett volna 4 főt elküldeni, hisz ott volt több pedagógus. Szerinte
optimálisan lett megoldva, továbbra is az a cél, hogy maradjon a körzetben iskola, és az
működőképes legyen. Az egyeztetések során mindenki a saját érdekeit védte, ez
természetes.
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Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy a kezdő év mindig nehéz, de reméli,
hogy sikeresen fog működni az összevonás után az iskola. Az egyeztetés során
igyekeztek a gyerekek érdekeit figyelembe venni.
Hárshegyi József polgármester szerint az előbb elhangzottak részigazságok, amit
akarnak kidomborítanak, a többiről hallgatnak. A lényeg valóban az, hogy sikerült az
Eger-völgyében az iskolát megtartani.
Marton Istvánné polgármester megköszönte a hozzászólásokat, ismertette az iskola
2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására vonatkozó határozati
javaslatot, kérte annak elfogadását.
Hárshegyi József polgármester kérte, hogy a beszámolóban szereplő - ÁFA miatti –
pót-előirányzati kérelemről is döntsenek, elfogadják –e, biztosítják –e az iskola részére
a plusz támogatást.
Marton Istvánné polgármester újra ismertette a határozati javaslatot, kiegészítve a pótelőirányzati kérelemmel, településenként részletezve a támogatási összeget.
Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
70/2008. /VIII. 25./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselő-testülete a Művészetek Völgye
Közös Fenntartású Általános Iskola
2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót e l f o g a d j a,
az iskola költségvetéséhez 2008. évre 1.256
ezer Ft pót-előirányzatot biztosít az
étkeztetés ÁFA fizetési kötelezettsége
miatt.

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
Marton Istvánné polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselőtestületét szavazni.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
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55/2008. /VIII. 25./ Ökt. számú

határozatot
Hegyesd
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Művészetek Völgye
Közös Fenntartású Általános Iskola
2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót e l f o g a d j a,
az iskola költségvetéséhez 2008. évre 138
ezer Ft pót-előirányzatot biztosít az
étkeztetés ÁFA fizetési kötelezettsége
miatt.

Marton Istvánné polgármester kérte Taliándörögd község Önkormányzati Képviselőtestületét szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen
szavazattal meghozta az alábbi:
51/2008. /VIII. 25./ Ökt. számú

határozatot
Taliándörögd
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Művészetek Völgye
Közös Fenntartású Általános Iskola
2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót e l f o g a d j a,
az iskola költségvetéséhez 2008. évre 463
ezer Ft pót-előirányzatot biztosít az
étkeztetés ÁFA fizetési kötelezettsége
miatt.

Marton Istvánné
testületét szavazni.

polgármester kérte Kapolcs község Önkormányzati Képviselő-

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi:
65/2008. /VIII. 25./ Ökt. számú

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola 2008. I.
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót
e l f o g a d j a,
az iskola költségvetéséhez 2008. évre 164
ezer Ft pót-előirányzatot biztosít az
étkeztetés ÁFA fizetési kötelezettsége
miatt.

8

Marton Istvánné polgármester kérte Vigántpetend község Önkormányzati Képviselőtestületét szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen
szavazattal meghozta az alábbi:
76/2008. /VIII. 25./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend
község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Művészetek Völgye
Közös Fenntartású Általános Iskola
2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót e l f o g a d j a ,
az iskola költségvetéséhez 2008. évre 106
ezer Ft pót-előirányzatot biztosít az
étkeztetés ÁFA fizetési kötelezettsége
miatt.

2. Napirend
Marton Istvánné
polgármester elmondta, hogy az általános iskola igazgatói
álláshelyére meghirdetett pályázati kiírásra egy pályázat érkezett a jelenlegi igazgató
személyében. A pályázatot véleményezte a Nevelőtestület, Szülői munkaközösségek,
Cigány Kisebbségi Önkormányzatok, a Diák önkormányzat, az Oktatási és Előkészítő
Bizottság. Valamennyien támogatták Szipőcs Csaba igazgató megbízását.
Kérte Szipőcs Csabát nyilatkozzon, hogy hozzájárul –e a nyilvános tárgyaláshoz, mivel
zárt ülést kell tartani az 1990. évi LXV. tv. 12. §. /4/ bekezdése alapján vezetői
megbízáskor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzati törvény alapján titkos szavazást is
lehet tartani, ha a testület úgy dönt, melyre határozatot kell hozni, a szavazás
eredményéről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.
Szipőcs Csaba hozzájárult a nyilvános tárgyaláshoz.
Marton Istvánné megkérdezte van- e a pályázattal kapcsolatban szóbeli kiegészítése.
Szipőcs Csaba elmondta, hogy szóbeli kiegészítése nincs, amennyiben kérdés van
szívesen válaszol.
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Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy nem sértett pedagógusként szól hozzá,
hisz önként távozott, ami közte és az igazgató között van az személyes dolog.
Most nincs itt Egyed Péter és Varga János képviselő, hogy bejelentsék azt, hogy több
pályázatnak kellene lenni ahhoz, hogy választani tudjanak. A mérés fontos dolog, ha
van választási lehetőség, lehet rangsorolni, mivel csak egy pályázat van, nem lehet. Ha
egy pályázat érkezik, mindenki felteszi a kezét és megválasztja azt az egyet. Véleménye
szerint van más megoldás is, megbízhatnák az igazgatóhelyettest egy évre a feladat
ellátására és újra meghirdetnék a pályázatot.
Marton Istvánné polgármester szerint a pályázati kiírás az előírásoknak megfelelően
lett meghirdetve, bárki pályázhatott volna, arról, hogy több pályázat nem érkezett senki
nem tehet.
Hárshegyi József szerint a pályázati kiírás szempontjait nem bővítették, egy normatív
pályázatot hirdettek meg, általános előírásokat fogalmaztak meg benne, így nem lehet
válogatni.
Domonkos István képviselő elmondta, hogy éppen azért nem bővítették a pályázati
követelményeket, pl. a javasolt nyelvvizsgával, mert egy idősebb pályázót már eleve
kizárná, hisz amikor Ő végzett a főiskolán, egyetemen, még nem volt kötelező a
nyelvvizsga.
Nagy Ottó képviselő elfogadja, az lenne a reális, ha több pályázó lenne, és össze
tudnák mérni a pályázatokat, ha nem ismerik a pályázókat. A jelenlegi munkáját
azonban ismerik.
Nagy Lajos elmondta, hogy a bizottság is foglalkozott a pályázat véleményezésével,
javasolták az önkormányzatnak elfogadásra. Az önkormányzatok döntésétől függ, hogy
az illetőből lesz –e vezető. Ha van egy olyan pályázó, aki helyi, vagy konszolidált
állapotok vannak, biztos kevesebben pályáznak, ez mindig így van. Politikai színezett
szerencsére nálunk nincs. Véleménye szerint lehet doktori disszertációt készíteni a
pályázatban, de az nem biztos, hogy jó is. Nemesgulácson elküldték a régi igazgatót,
újat választottak, mert a pályázat alapján az új igazgató csodálatos terveket akart
megvalósítani. Egy év múlva alig tudtak tőle megszabadulni.
Nem a Csaba védelmébe mondja, de szerinte oka van annak, ha valakit 10 évre bíznak
meg vezetői teendőkkel, hisz a Monostorapáti – Hegyesdi önkormányzat 10 évre szóló
megbízást adott neki, véleménye szerint ez pedig a bizalom jele volt. Két éve megint
bizalmat kapott. Ha valakinek valami nem tetszik, tartalmi probléma merül fel, a
kapcsolatrendszer nem megfelelően működik, le kell ülni és meg kell beszélni a
dolgokat. Ha elmegyünk egymás mellett, nem köszönünk egymásnak, nem tudunk
együttműködni sem. Közölni kell az elvárásokat, követelményeket, a személyes
konfliktusokat nem egy ilyen plénumon kell megoldani.
Fontosnak tartja, hogy milyen kapcsolat alakul ki a szülők, gyerekek, önkormányzatok
között, tudnak -e együttműködni, ez vonatkozik elsősorban a gesztor önkormányzatra.
Fontos az információáramlás, havonta értékelni kell ki hogyan dolgozik, erről szó van a
pályázatban is. Ki kell találni egy kitüntetési formát, amit a kiemelkedő gyerekek
kapnak. Ugyanez vonatkozik a nevelőkre is, körzeti kitüntetést kell alapítani, anyagi
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fedezetet rendelni hozzá, megbecsülni azokat, akik többet dolgoznak, minőségi munkát
végeznek.
Marton Istvánné, mivel több hozzászólás nem volt, ismertette a határozati javaslatot.
Hárshegyi József elmondta, hogy volt egy javaslata, melyre nem reagáltak, kiírják –e
újra a pályázatot. Véleménye szerint emelni kellene a vezetői pótlékot, hisz az igazgató
az összevonás után több feladatot lát el.
Ware Borbála alpolgármester szerint a pályázati kiírásban szerepel, hogy mi alapján
kerül megállapításra a bér, tudomása szerint a határozati javaslatban ez szerepel. A
legtöbb helyen nincs béremelés. Ha az anyagi lehetőségek lehetővé teszik, lehet
változtatni később is.
Kajdi István polgármester megkérdezte Szipőcs
pályázta –e meg, mint amit eddig ellátott?

Csabát ugyanazt a munkakört

Szipőcs Csaba elmondta, hogy ugyanazt a munkakört látja el továbbra is.
Hárshegyi József polgármester visszavonta előterjesztését.
Marton Istvánné ismételten felolvasta a megbízásra vonatkozó határozati javaslatot.
Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.
Szipőcs Csaba képviselő bejelentette személyes érintettségét,
szavazásban nem kíván részt venni.

közölte, hogy a

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
Marton Istvánné polgármester megállapította, hogy a Művészetek Völgye Közös
Fenntartású Általános Iskola igazgatójának megbízására vonatkozóan érvényes döntés
nem születhet, mivel a közös fenntartású intézmények tekintetében intézményvezetői
megbízáshoz a képviselő-testületek településenként hozott /minősített többségű/,
egybehangzó döntése szükséges. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete a döntéshez szükséges minősített többségi szavazattal nem rendelkezik, ezért
a napirendet újra kell tárgyalni.
Marton Istvánné polgármester az ülést 20. 15 órakor bezárta.
Kmf.
Hárshegyi József
polgármester

Göntér Gyula
polgármester
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Kajdi István
polgármester

Marton Istvánné
polgármester
Ware Borbála
alpolgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Vizeli Zoltánné
körjegyző

