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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült:  Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének, Hegyesd Önkormányzat 

Képviselő-testületének, Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testületének, 

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testületének, Vigántpetend Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2010.  december 1-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel 

megtartott együttes üléséről.  

 

Helye:    Közösségi Ház – Teleház  Taliándörögd, Kossuth u. 39.  

 

Jelen vannak:  

 

Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Hárshegyi József  polgármester 

   Gulyás Erzsébet  alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

   Polgár László   képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő /iskolaigazgató/ 

   Sztrik Emilné   képviselő 

   Wind József   képviselő 

 

   Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

   Takács Lászlóné  körjegyző 

   Krunikkerné Török Andrea   pü. vezető 

   Török Jenőné   iskola gazd.vez. 

   Kiss János   CKÖ elnöke 

    

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Stark Sándor   polgármester 

   Imre Gabriella   alpolgármester 

   Fekete Róbertné    képviselő 

   Kovács Krisztián  képviselő 
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Távolmaradását előzetesen bejelentette:  

 

   Somogyi Józsefné   képviselő 

 

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete 

    

   Kajdi István   polgármester 

   Mohos József   alpolgármester 

   Berki Sándor   képviselő 

Kocsis Zoltánné  képviselő 

   Városi János   képviselő 

 

   Távolmaradását előzetesen bejelentette  

 

   Szőke András   képviselő 

 

   Tanácskozási joggal meghívott: 

 

   Vizeli Zoltánné  körjegyző 

   Szalainé Török Ildikó  tagintézmény vezető 

   Hoffner Tibor    ESZVT elnöke 

   Horváthné Papp Katalin ESZVT pénzügyi ügyintézője 

    

Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Márvány Gyuláné  polgármester 

   Tóth Attila   alpolgármester 

   Mohos Attila   képviselő 

 Orsós János   képviselő    CKÖ elnöke 

   Szabó István   képviselő 

   

   Tanácskozási joggal meghívott: 

 

   Nagy Lajos    Oktatási és Döntéselőkész. Biz. elnöke

       

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Marton Istvánné   polgármester 

   Ács Lászlóné    alpolgármester 

   Farkas Károly    képviselő 

   Kandikó Ferencné   képviselő   

 

   Távolmaradását előzetesen bejelentette  

 

   Nagy Péterné    képviselő 

    

    

Jegyzőkönyv hitelesítők:   Hárshegyi József   polgármester 

     Stark Sándor   polgármester 

     Kajdi István   polgármester 
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     Márvány Gyuláné  polgármester 

     Marton Istvánné  polgármester 

     Takács Lászlóné  körjegyző 

     Vizeli Zoltánné  körjegyző 

      

Jegyzőkönyvvezető:    Bati Istvánné 

 

Kajdi István  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind az öt 

Képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének   mind a 

7 tagja, Hegyesd község Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő,   Taliándörögd község 

Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő, Kapolcs község Képviselő-testületének  mind az 5 

tagja,  Vigántpetend község Képviselő-testületének 5 tagjából 4 fő jelen van, így az ülést 

megnyitotta.  

 

Javasolta, a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását. 

 

Képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek,  határozathozatal nélkül,  egyhangúlag 

elfogadták az alábbi:  

 

N a p i r e n d e t :  1./  „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 

    2010.  III. negyedévi gazdálkodásáról beszámoló. 

  

    Előadó:    Szipőcs Csaba 

          Iskolaigazgató 

 

   2./  „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 

    2011. évi költségvetési koncepciója. 

 

    Előadó:     Szipőcs Csaba 

           Iskolaigazgató 

 

   3./ „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 

Pedagógiai Programjának módosítása.  

     

    Előadó:     Szipőcs Csaba 

 Iskolaigazgató 

 

Napirend előtt:  

 

Kajdi István   polgármester  felkérte Hoffner Tibort az Egervölgye Szennyvízberuházó 

Viziközmű Társulat elnökét tájékoztassa a képviselőket a társulat 2005-2010. évi 

tevékenységéről, a társulat megszűnése utáni vagyon felhasználásáról.  

 

Hoffner Tibor   részletesen tájékoztatta a jelen lévő képviselőket a Szennyvíz Társulat  

megalakításától eltelt időszak alatt történt beruházás tervezett és tényleges költségeiről, a 

társulat által elvégzett feladatokról, a folyamatban lévő elszámolásokról. A végleges 

elszámolást a tényleges költségek és bevételek figyelembevételével lehet lezárni. Előre 

láthatólag plusszal fog zárni a társulás, ezért a küldöttgyűlésnek kell dönteni a pénzmaradvány 

felhasználásáról, melyre több alternatíva is elhangzott Intéző Bizottsági ülésen. Egyik 

lehetőség, hogy visszaosztják az érdekeltségi egységeknek, a másik pedig az, hogy átadják az 



4 

 

Önkormányzatoknak egy elkülönítetten kezelt számlára, melyből új beruházási célokat 

valósíthatnak meg, pl. vízelvezetés, utak felújítása. Fel hívta a figyelmet arra, hogy csak a 

végső, valós bekerülési költségek ismeretében szabad dönteni. Elmondta, hogy  2010. március 

31-én a tényleges pénzbeszedés lezárult, az érdekeltségi egységek 70 %-a teljesítette 

határidőre a befizetést. A lakosság 25 %-ának van elmaradása, 5 % egyáltalán nem fizetett 

semmit. Adók módjára behajtásra átadták a jegyzőknek a hátralékosokat, a kint lévőség 13 

millió forint. A lakástakarék-pénztári befizetések június 30-tól folyamatosan járnak le, az 

OTP folyamatosan utalja a társulás számlájára. A beruházási hitel november 30-án 

visszafizetésre került, a hitelszerződést lezárták.  A társulati célok teljesültek, a társulat 

működése lezárható. Összességében  elmondható, hogy reális, stabilitást eredményező 

pénzügyi tervezés történt, szakmailag felkészült partnerek segítették munkájukat. Működésük 

során takarékosságra törekedtek, a tisztségviselők egyike sem kért, illetve kapott tiszteletdíjat, 

költségtérítést munkájáért. További tennivalók között sorolta fel a küldöttgyűlés összehívását, 

a Felszámoló Bizottság létrehozását, zárómérleg elkészítését, a pénzmaradvánnyal 

kapcsolatos lehetséges döntési alternatívák előkészítését, a Viziközmű Társulat 

megszűntetését, felelős döntés meghozatalát a társulat vagyonának felhasználásáról.  

Megköszönte a figyelmet, kérte a képviselőket, amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatban 

kérdésük, észrevételük van tegyék meg.  

 

Wind József   képviselő   szerint a pénzmaradvány egyértelműen kiszámolható, hisz a 

beruházási számlák kifizetésre kerültek.  Számításai szerint ez közel 50 millió forintot tesz ki.  

Az érdekeltségi hozzájárulást a lakosok fizették a pályázati önerő, valamint a nem támogatott 

költségek fedezetére, ezért annak felhasználásáról véleménye szerint nem a 

polgármestereknek, vagy a képviselő-testületeknek kell dönteni. A lakosságnak kell eldönteni, 

hogy mire fordítsák az általuk befizetett hozzájárulást, fel ajánlják –e az önkormányzatoknak  

hogy  Ők döntsenek arról, milyen célra használják fel. Erről a finanszírozó feleknek kell 

dönteni, hisz ez az  Ő pénzük.  

 

Tóth Attila   képviselő megkérdezte kikből áll a Küldöttgyűlés.  

 

Hoffner Tibor   elmondta, hogy az alakuló ülésen kerültek megválasztásra a küldöttek, akik 

egy meghatározott településrész lakóit képviselik. Egy fő kb. 50-60 főt képvisel.  E 

felhatalmazás alapján került ez a hatáskör a Küldöttgyűlésre. Szerinte okosan végig kell 

gondolni a lehetőségeket, célszerűnek tartaná a maradványt egy esetleges pályázati önerőre 

felhasználni.  

 

Horváthné Papp Katalin   elmondta, meg tudja adni a küldöttek nevét, illetve azt, hogy 

melyik küldött kiket képvisel.  

 

Wind József    képviselő továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy a befizető lakosoknak 

kell dönteni a pénzmaradványról, akár helyi népszavazás igénybe vételével.  

 

Kajdi István   polgármester elmondta a közgyűlés egy nyilvános fórum, bárki részt vehet rajt, 

elmondhatja véleményét. Szerinte ezt a vitát nem itt kellene folytatni, az ESZVT elnöke csak 

tájékoztatás céljából vesz részt a jelenlegi testületi ülésen, dönteni ebben a témában itt nem 

lehet, az a Küldöttgyűlés feladata.  

Megköszönte a tájékoztatást, a vitát lezárta. 
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1. Napirend 

 

Kajdi István  polgármester elmondta, hogy a közös fenntartású általános iskola 2010. III. 

negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták.  

Megkérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

 

Szipőcs Csaba   iskolaigazgató köszöntette a megjelenteket, gratulált a képviselők, illetve a 

polgármesterek megválasztásához.  

A beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy az intézmény eredeti költségvetési előirányzata 

93.500 eFt. volt, pályázati támogatások, állami címzett támogatások, -  melyek csak az adott 

célra használhatók fel – miatt a költségvetési előirányzat 2010. szeptember 30-al 101.227 eFt-

ra emelkedett.  Bevételek, kiadások teljesítése 70 %-os.  Az írásos beszámoló részletesen 

tartalmazza a pályázatokon elnyert, illetve címzett  támogatásokat. 

Kérte a képviselőket amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, észrevételük van 

tegyék meg.  

 

Kajdi István  polgármester mivel hozzászólás nem volt, javasolta a III. negyedéves 

beszámoló elfogadását. 

 

Kérte először Monostorapáti község Képviselő-testületét szavazni.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 7  igen szavazattal meghozta az 

alábbi:  

 

93/2010. /XII. 1./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye” 

Közös Fenntartású Általános Iskola 2010. III. 

negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót  

e l f o g a d j a. 

 

/Beszámoló a jkv. mellékletét képezi/ 

 

Kajdi István polgármester kérte Kapolcs község Önkormányzati Képviselő-testületét 

szavazni. 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

123 /2010. /XII. 1./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású Általános Iskola 2010. III. 

negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót  

e l f o g a d j a. 
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Kajdi István polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselő-testületét 

szavazni. 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag,  4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

60/2010. /XII. 1./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású Általános Iskola 2010. III. 

negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót  

e l f o g a d j a. 

 

 

Kajdi István polgármester kérte Vigántpetend község Önkormányzati Képviselő-testületét 

szavazni. 

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

69/2010. /XII. 1./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású Általános Iskola 2010. III. 

negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót  

e l f o g a d j a. 

 

 

Kajdi István polgármester kérte Taliándörögd község Önkormányzati Képviselő-testületét 

szavazni. 

 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

57/2010. /XII. 1./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t  

 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású Általános Iskola 2010. III. 

negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót  

e l f o g a d j a. 

 

2. Napirend 

 

Kajdi István  polgármester elmondta, hogy a 2011. évi költségvetési koncepcióra vonatkozó 

tervezetet a képviselők írásban megkapták. Felkérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót 

amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, tegye meg. 
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Szipőcs Csaba   szóbeli kiegészítésében tájékoztatta  az új képviselőket a költségvetés 

szerkezeti felépítéséről. Elmondta, hogy a költségvetést három részre bontják, külön kezelik 

az öt település által fenntartott felső tagozatnál, a Monostorapáti Hegyesd községek által 

fenntartott Monostorapáti alsó tagozatnál, valamint a másik három település által fenntartott 

Taliándörögdi alsó tagozatnál felmerült bevételeket és kiadásokat. Mindenhol problémát 

jelent a tanulói létszám csökkenése – a következő években további csökkenés várható – 

melynek következtében a normatív állami támogatás is kevesebb. Az iskolánál kötelező 

feladatként jelentkezik alsó tagozatban a napközis csoport biztosítása. Monostorapátiban az 

alsó tagozatosok 90 %-a napközis, ezért két csoportot kellett indítani.  Ellátásukat mivel csak 

egy napközis pedagógus van, alsós, illetve felsős pedagógus segítségével tudják megoldani. 

Felső tagozatban nincs napközi. Különböző szakköröket működtetnek, pl. néptánc, angol, 

matematika. A német nyelvet, matematikát csoport bontásban, emelt óraszámmal oktatják. Az 

iskolából kikerülő gyerekek továbbtanulási mutatója jó, tavaly 12 tanulót vettek fel 

valamilyen középiskolába. ahol hasonló, vagy több esetben jobb eredményt érnek el, mint az 

általános iskolában. Az oktatáshoz szükséges eszközökkel, felszerelésekkel rendelkeznek, az 

informatikai eszközök nagyon jók. A felső tagozat bővítésével, felújításával a gyerekek jó 

körülmények között tanulhatnak. Probléma a tornaterem hiánya, ez a jövőben is az marad. 

Hetente egyszer a tapolcai rendezvénycsarnokba viszik a gyerekeket. Sajnos a oktatás 

finanszírozása csökkent, a várható oktatási törvény módosításban megfogalmazott 

változtatásokban bíztató jelek vannak, a tervek szerint a pedagógusok bérét az állam 

biztosítja, a dologi kiadásokat kell a fenntartó önkormányzatoknak kigazdálkodni.  

Az első osztályba bejövők alacsony száma, valamint a kimenő mostani 8. osztályosok magas 

létszáma miatt szeptembertől várhatóan 189 főre csökken a tanulók száma, ez bevétel kiesést 

okoz a normatíva csökkenése miatt. Változás még az idei évhez képest, hogy a felső tagozatos 

takarítónő munkaidejét a jelenlegi 6 órásról 8 órásra állították be. A gyermeklétszám 

megduplázódott, az  épület hasznos alapterülete is növekedett, többet kell takarítani, ezért 

indokolt a munkaidő növelése. Anyagilag nem jelent nagy növekedést, hisz minimálbéren van 

alkalmazva. Megbízási díj szerepel még a költségvetésben néptánc oktatásra, a Monostorapáti 

és Taliándörögdi alsó tagozatban. Kiemelt munkavégzésre 5.000,-Ft/Fő/hó összeget terveztek. 

Betervezték az étkezési hozzájárulást, 18.000,-Ft/fő/hó összeggel számoltak, ami adóköteles, 

nettóban 9.600,-Ft-ot jelent a dolgozóknak. A költségvetésben 3,5 millió forint többletet jelent 

a személyi juttatásoknál.  Egy fő jubileumi jutalomban részesül, 2 fő nyugdíjba megy, a 

Taliándörögdi alsó tagozatnál alkalmazott takarítónő, valamint Szollár Katalin aki 

prémiuméves dolgozó.  

Dologi kiadásoknál három nagyobb tétel szerepel, melyből kettő nem oktatási feladat. Egyik 

az étkeztetés. Sok az ingyenes étkező, de ez csak a tanulónak ingyenes, az önkormányzatnak 

kell pótolni az állami támogatás és a tényleges bekerülési költség különbözetét, ami 3,5 millió 

forint.  Másik a tankönyvbeszerzés, itt is sok az ingyenes, ez is csak átmegy a költségvetésen, 

jelenleg 2.550 eFt-ot jelent. Harmadik a gázszolgáltatás 2.150 eFt, valamint az ÁFA kiadás 

jelent még nagy költséget, 4.092 eFt. Effektíve  kb. 8 millió forint az iskola fenntartási 

költsége a dologi kiadásoknál a költségvetésben szereplő 23.999 eFt-tal szemben. A 

költségvetési koncepciót az Oktatási és Döntés-előkészítő Bizottság megtárgyalta, felkérte 

Nagy Lajos bizottsági elnököt tájékoztassa a képviselőket.  

 

Nagy Lajos   bizottsági elnök köszöntette a polgármestereket, képviselőket, gratulált 

megválasztásukhoz. Elmondta, hogy a Társulási Megállapodás alapján döntöttek a bizottság 

létrehozásáról, melynek célja, hogy a képviselő-testületek döntéseihez segítséget nyújtsanak, 

javaslatot tegyenek. A legnehezebb döntést az előző ciklusba kellett meghozni, nehéz döntés 

volt, sok és kemény vitával. 2006-ban jött létre az egységes igazgatás az iskolában, 2008-ban 

pedig a felső tagozat összevonásra került. Kompromisszumot kellett kötni, mivel a nagyobb 
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települések már nem tudták finanszírozni az iskolák fenntartását. Ez egy gazdasági 

kényszerhelyzet volt, a legfontosabb dolognak azt tartották, hogy az öt településen legyen egy 

működő képes iskola.  

A költségvetés tervezésénél mindig vizsgálni kell mennyibe kerül a működtetés, mennyit ad 

az állam, és mennyit kell hozzátenni az önkormányzatoknak. A finanszírozásnál mindig ez 

volt a vita alapja. Olyan konstrukciót hoztak létre, mely szerint 3 falu finanszírozza a 

taliándörögdi alsó tagozatot, 2 falu a monostorapáti alsó tagozatot, a felső tagozatot pedig öt 

település tanuló létszám arányosan. Normatívák ez alapján vannak felosztva.  A számok 

évente változnak, a támogatás függ a bejárók létszámától is. Ahol több a gyerek, annak a 

falunak nagyobb terhet kell viselnie. A koncepció 32 millió forintos önkormányzati 

hozzájárulással számol a tavalyi 25 millióval szemben, melynek egyik  oka a normatíva, 

valamint a tanuló létszám csökkenése. Az állam átlag létszámot finanszíroz, egy gyerek kb. 

465.000,-Ft-ba kerül. A tavalyi évhez viszonyítva az állami támogatás 4 millió forinttal 

csökkent. Az étkeztetés 12 millió forintba kerül, ebből 3,5 millió forintot az öt 

önkormányzatnak kell fizetni. Taliándörögdön egyszeri étkezést, Monostorapátiban 

háromszori étkezést kapnak a napközisek, ezen kellene változtatni.  

Egyetértett az iskola-igazgatóval, a dologi kiadások összege effektíve 8,5 millió forint, a többi 

csak átfutó tétel a költségvetésben. Sajnos az iskola működtetése nem kerül kevesebbe, mint 

az összevonás előtt, ennek a létszám, illetve a normatíva csökkenés az oka. A fajlagos költség 

a jövőben nőni fog, de véleménye szerint az öt településnek továbbra fenn kell tartani az 

iskolát, hisz a járás legnagyobb létszámú iskolája. A dologi kiadásoknál nincs mit 

csökkenteni, a személyi juttatásokhoz lehet csak hozzányúlni. A bizottság ezért javasolta az 

étkezési hozzájárulás tervezett összegével  - 3.600 eFt - csökkenteni a koncepciót, a személyi 

juttatásokat szinten tartani.  

Javasolta Hegyesd és Monostorapáti községeknek, vezessék be a napközis, illetve 

tanulószobás gyerekeknél az egyszeri étkezést, ezzel újabb megtakarítás érhető el. 

Összegezve az elmondottakat, az általuk javasoltakkal az iskola költségvetése 4.600 eFt-tal 

kevesebb lenne.  

 

Kajdi István   megköszönte a kiegészítést, kérte a képviselőket mondják el véleményüket.  

 

Tóth Attila  alpolgármester megkérdezte a pedagógusok a kötelező bérjellegű juttatásokon 

kívül kaptak –e valamilyen juttatást az elmúlt évben.  

 

Szipőcs Csaba   iskola igazgató elmondta  2010-ben már nem kaptak semmit. 2009-ben 

6000,-Ft, 2008-ban 12.000,-Ft étkezési hozzájárulást kaptak, ami megszüntetésre került. 

Jutalom nem volt, a kiemelt munkavégzésre tervezett juttatást üdülési csekk formájában 

fizették ki, mert ez adómentes juttatás. Két éve ezt a pénzt dologi kiadásra használták fel. A 

koncepcióban minimális helyettesítési díjat terveztek, túlórát nem fizetnek. Környező 

települések költségvetését összehasonlította a sajátjukkal,  - pl. Révfülöpön 123 tanuló van 

108 mFt-os költségvetéssel -  nem magas a tervezett költségvetési összeg. Úgy gondolja ezt a 

6000,-Ft-os étkezési hozzájárulást nem kellene sajnálni, a köztisztviselők is kapnak caffetéria 

juttatást. Sajnos a törvény nem egységesen kezeli a közalkalmazottaknak illetve a 

köztisztviselőknek adható juttatások körét. A közalkalmazottaknak csak adhatók, a 

köztisztviselőknek törvény írja elő annak mértékét.  

 

Gulyás Erzsébet   alpolgármester  szerint senki nem vitatja azt, hogy a pedagógusok 

jövedelméhez szükséges lenne az étkezési hozzájárulás biztosítása, azonban a cél a 

költségcsökkentés volt. A dologi kiadásoknál nincs miből csökkenteni, a személyi 

kiadásoknál is csak az adható tételekből lehet elvenni, csak ez a lehetőség maradt.  
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Tóth Attila   alpolgármester szerint azt is figyelembe kellene venni, hogy a pedagógusok 

jövedelme évek óta nem emelkedik, sőt csökkent azzal, hogy megszüntették a 13. havi bért, 

valamint az étkezési hozzájárulást.  

 

Gulyás Erzsébet   teljes mértékben egyetért az elhangzottakkal, de kérte tegyenek javaslatot 

arra, melyik tételnél lehetne csökkenteni.  

 

Wind József   képviselő szerint  az iskola összevonásra azért került sor, hogy az iskola 

fenntartása a jövőben ne okozzon problémát, fenntartható legyen, kevesebb költségbe 

kerüljön az önkormányzatoknak. Ez a cél úgy tűnik nem valósul meg. 2007-ben 34 millió 

forint hozzájárulás kellett az önkormányzatok részéről, 214 tanuló volt és 24 pedagógus. A 

2011. évi koncepció számai szerint ugyanerre a szintre tértünk vissza, 32 millió forintos 

önkormányzati hozzájárulást igényel az iskola fenntartása. Majdnem ugyanannyi kell fizetni, 

mint 2007-ben, pedig a pedagógusok száma csökkent, jelenleg 18 pedagógus van. Véleménye 

szerint több szakkal hatékonyabban lehetne kihasználni a kötelező óraszámot, amit törvény 

szabályoz. Megkérdezte ez ténylegesen ki van –e használva, a 18 pedagógus mindegyike 

letanítja –e a kötelező 23 órát, van –e többlet, illetve ki tudja –e meríteni az óraszámot. 

Szerinte az alsó tagozatok sem működnek hatékonyan, magas a fajlagos költség, ugyanez 

vonatkozik a gazdasági ügyintézők létszámára is. Véleménye szerint nincs szükség 2,5 

létszámra, egy fő is el tudná látni a munkát.  

 

Gulyás Erzsébet   szerint nincs olyan tanár aki csak egy szakot tanítana. Az alsó tagozatban 

négy osztály van, kell egy saját pedagógus minden osztály élére, kell a gyerekek lelki 

fejlődéséhez egy biztos pont, aki csak hozzájuk tartozik. Tehát a négy osztályhoz négy 

pedagógus kell, és a napközisre is szükség van. A tanári létszám csökkentésével nem ért 

egyet.  

 

Wind József   elmondta nincs adata az óraszámokra vonatkozóan, ezért szeretné látni a 

kötelező óraszámok lebontását pedagógusokra, és azt is, hogy milyen szakkal rendelkeznek. 

Lehet, hogy nagyobb színvonalon lehetne tanítani, ha a pedagógusok több szakkal 

rendelkeznének. Az alsó tagozatot is célszerű lenne összevonni. A Taliándörögdi iskola jó  

állapotban van,  át kellene vinni az alsó tagozatot oda, a Monostorapáti  alsó iskola beázik, 

felújításra szorul. Szerkezeti változásra lenne szüksége ahhoz, hogy a következő években ne 

kelljen az iskolára még többet költeni. Kérdés, hogy az összevonás után a szülők hova vinnék 

a gyerekeket. Meg kell vizsgálni a 18 pedagógus kiterheltsége olyan szintű –e amilyennek 

lenni kell.  

 

Gulyás Erzsébet   egyetért azzal, hogy fontos az anyagiak vizsgálata. Ez rövid távon 

megoldás lehet. El lehet érni, hogy egy tanár négy szakot vigyen,  egy idő után elhasználódik, 

az oktatás színvonala ezáltal csökkenhet, nem tarja célszerűnek a leterhelést. Véleménye 

szerint Monostorapátiban az alsó tagozat nem alkalmatlan az oktatásra. A Taliándörögdi 

iskola valóban egy új épület, de a Monostorapáti szülő nem fogja felvinni Taliándörögdre a 

gyermekét, inkább beviszi Tapolcára, ahol több a lehetőség különböző képzések 

igénybevételére, valamint a közlekedés is jobb. Ha már Tapolcára viszi az alsó tagozatra, a 

felső tagozatot is ott folytatja, ezzel az itt tanulók létszáma egy idő után lecsökken, vagy 

elfogy, ez az iskola megszűnését vonja maga után. Elméletben jó a javaslat, de a gyakorlatban 

nem megvalósítható.  

 

Nagy Lajos   egyetértett Gulyás Erzsébettel. A iskola mögött nem lehet csak a költségvetési 

számokat látni. Az összevonás előtt minden fórumot végigjártak, minden lehetőséget 
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megvizsgáltak, de végül úgy döntöttek kulcskérdés, hogy az öt faluban maradjon meg egy 

iskola. A kapolcsi körzet Nagyvázsony felé akart menni. Ha elmennek, most 

Monostorapátinak sem lenne felső tagozata. Céljuk mindig az iskola megtartása volt, ehhez az 

kellett, hogy Kapolcson megszűnjön az iskola, amit nehéz volt a szülőkkel megértetni. 

Felvetődött az alsó tagozat összevonása is, de tisztába vannak azzal, hogy a Monostorapáti 

szülő nem engedi el Taliándörögdre gyerekét, ezzel elfogy a tanuló létszám. Monostorapáti 

nyert, mert megmaradt az iskolája. Az iskola kérdést nyugvópontra kell helyezni. Tudomásul 

kell venni ha nem lesz gyerek, nem lesz fenntartható az iskola sem. 2007-ben két körzet volt 8 

tanulócsoporttal, csak az igazgatás volt egy, azért volt több pedagógus. Az állami támogatás 

rendszere teljes más volt, minden évben változtak a normatívák, ettől függött az 

önkormányzati hozzájárulás mértéke. Sajnos most kiszámíthatatlan az állami támogatás, nincs 

távlati koncepció, soha nem tudni mit hoz a következő év.  

Az idén fogadták el az iskola Minőségirányítási Programját, de nem tudja minek, hisz senki 

nem kaphat többet, nem tudják az ehhez szükséges anyagiakat  biztosítani. De sajnos ez 

országos probléma, nem merik kimondani, hogy nincs szükség falusi iskolákra.  

 

Szipőcs Csaba   az elhangzott hozzászólásokra reagálva elmondta, hogy a pedagógus 

munkájának hatékonysága leszűrhető a továbbtanulók számán. Több visszajelzés érkezik az 

iskolába, hogy az itt tanult gyerekek megállják a helyüket, tanulmányi eredményük nem 

romlott, jó alapot kaptak az iskolában. 2007-ben azért volt több pedagógus, mert Kapolcson is 

volt tanítás, a felső tagozat összevonása miatt volt szükség létszámcsökkentésre. A kötelező 

óraszámot az iskolába kell tölteni a pedagógusnak. Ezen kívül ügyeletet, kíséretet lát el, 

korrepetálást végez, amiért túlórát kellene fizetni, de nem kap. Személyre szólóan meg tudja 

mondani ki hány szakot tanít. Pl. magyar, testnevelés több óra van, több személynek kell 

tanítani. Pl. kémia heti 3 órában van, ezért az ilyen szakkal rendelkezőnek más tantárgyat is 

tanítani kell. A kisiskolák azért vannak bajban, mert 4-5 féle tantárgyat is kell tanítani egy 

pedagógusnak. Ennek érdekében folyamatosan képezik magukat. Az otthoni készülés, javítás, 

versenyre felkészülés, hétvégi program, ünnepélyeke készülés a kötelező óraszámon kívül 

van. Egy kicsit furcsának találja  ezt a fajta hozzáállást. 

Ha a két alsó tagozatot összevonnák, megszűnne mint tagintézmény, nem lenne jogosult 

tagintézményi normatívára, ez megint csökkentené  a bevételeket. Véleménye szerint a 

Monostorapáti alsó tagozat épületével nincs semmi probléma, mindig újítják, a gyerekek jól 

érzik magukat, ugyanez elmondható a Taliándörögdi alsó tagozatról is. Gyerekmegőrzést is 

lehetne végezni, de nem ez a cél. A sajátos nevelésű gyermekekre adnak plusz támogatást, de 

ezért velük külön kell foglalkozni, ami szintén pedagógust igényel aki szabálytalanul, díjazás 

nélkül végzi munkáját. Ezt ellenőrzik, dokumentálni kell. Szerinte  18 pedagógus kevés. Az 

alsóban,  napköziben egy pedagógus nem tud 35-40 gyerekkel foglalkozni. A gazdasági 

dolgozókkal kapcsolatos felvetéssel nem ért egyet. Nem csak a bérszámfejtés a feladatuk, a 

megnövekedett oktatási adminisztráció óriási munkát igényel. A gazdasági ügyintéző 

félállásban a Taliándörögdi tagintézménynél dolgozik, annak költségét a másik körzet fizeti.  

 

Wind József   szerint a képviselő-testületnek mint finanszírozónak foglalkozni kell  minden 

költséget érintő tétellel. Továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy a hatékonyság 

érdekében az alkalmazott pedagógusnak legalább 2 szakkal rendelkeznie kell. El kell érni, 

hogy a kötelező óraszámot ténylegesen tanítással teljesítse. Olyan embereket kell alkalmazni, 

akik ezt produkálni tudják. A jövőbeni finanszírozást meg kell oldani. Az alsó iskolák a 

jelenlegi felállásban nem működnek hatékonyan. A tanári munka összetételéről kéri az 

adatokat.  
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Szipőcs Csaba   elmondta, hogy szívesen megmutatja a tantárgy felosztást, de azt is 

elmondta, hogy vannak órakedvezmények, melyet jogszabály ír elő, de nem tudja biztosítani.  

 

Kajdi István    polgármester szerint ezt a vitát be kellene fejezni, nem tudnak közös nevezőre 

jutni, hisz mindkét félnek igaza van. Wind Józseffel egyetért abban, hogy gazdaságosabbá 

kellene tenni az iskola működtetését, a hatékonyságra kell törekedni. Az étkezési hozzájárulás 

biztosítását mindegyik intézménynél megszűntették, jótékonykodni nem lehet, mert az csak a 

hiányt növeli, ezt figyelembe kell venni. Nem bántja a pedagógus társadalmat, de pártatlanul 

kell állást foglalni anyagi kérdésekben. Nagyon sok munkanélküli lett a térségünkben. Arra 

kell törekedni, hogy a tanuló létszám ne csökkenjen, akkor a pedagógusoknak is lesz 

munkájuk. Legrosszabb ha az óvodát, iskolát kell egy településnek megszüntetni, hisz az ott 

lakó fiataloknak már nem lesz vonzó, elköltöznek, csökken a lakosság.  

Javasolta a bizottság által javasolt költségcsökkentésről szavazni.  

 

Kérte a képviselőket amennyiben egyetértenek azzal, hogy a 2011. évi   költségvetési 

koncepcióba  a közalkalmazottak étkezési hozzájárulásra betervezett 3.599 eFt-tal 

csökkentsék a tervezett kiadást, kézfeltartással jelezze.  

 

Kérte először Monostorapáti község képviselő-testületét szavazni.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

94/2010. /XII. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye” 

Közös Fenntartású Általános Iskola 2011. évi 

költségvetési koncepciójában szereplő – az 

iskolai közalkalmazottak részére betervezett – 

3.599 eFt étkezési hozzájárulást 2011. évben nem 

biztosítja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy az iskolai 

költségvetési koncepció főösszegének 3.599 eFt-

tal történő csökkentéséről intézkedjen.  

 

Felelős:    Hárshegyi József 

                 polgármester 

 

Határidő:   azonnal 

 

 

 

Kajdi István  polgármester kérte  Kapolcs község képviselő-testületét szavazni.  

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem szavazattal meghozta az 

alábbi:  
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124/2010. /XII. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású Általános Iskola 2011. évi 

költségvetési koncepciójában szereplő – az 

iskolai közalkalmazottak részére betervezett – 

3.599 eFt étkezési hozzájárulást 2011. évben  

nem biztosítja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy az iskolai 

költségvetési koncepció főösszegének 3.599 eFt-

tal történő csökkentéséről intézkedjen.  

 

Felelős:    Márvány Gyuláné                  

polgármester 

 

Határidő:   azonnal 

 

 

Kajdi István  polgármester kérte  Hegyesd község képviselő-testületét szavazni.  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete  egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

61/2010. /XII. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású Általános Iskola 2011. évi 

költségvetési koncepciójában szereplő – az 

iskolai közalkalmazottak részére betervezett – 

3.599 eFt étkezési hozzájárulást 2011. évben  

nem biztosítja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy az iskolai 

költségvetési koncepció főösszegének 3.599 eFt-

tal történő csökkentéséről intézkedjen.  

 

Felelős:    Stark Sándor 

                  polgármester 

 

Határidő:   azonnal 

 

 

Kajdi István  polgármester kérte  Vigántpetend  község képviselő-testületét szavazni.  

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  
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70/2010. /XII. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású Általános Iskola 2011. évi 

költségvetési koncepciójában szereplő – az 

iskolai közalkalmazottak részére betervezett – 

3.599 eFt étkezési hozzájárulást 2011. évben  

nem biztosítja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy az iskolai 

költségvetési koncepció főösszegének 3.599 eFt-

tal történő csökkentéséről intézkedjen.  

 

Felelős:    Marton Istvánné                  

polgármester 

 

Határidő:   azonnal 

 

 

Kajdi István  polgármester kérte  Taliándörögd  község képviselő-testületét szavazni.  

 

Taliándörgd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

58/2010. /XII. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  

 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású Általános Iskola 2011. évi 

költségvetési koncepciójában szereplő – az 

iskolai közalkalmazottak részére betervezett – 

3.599 eFt étkezési hozzájárulást 2011. évben  

nem biztosítja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy az iskolai 

költségvetési koncepció főösszegének 3.599 eFt-

tal történő csökkentéséről intézkedjen.  

 

Felelős:    Kajdi István 

                 polgármester 

 

Határidő:   azonnal 

 

Kajdi István  polgármester elmondta,  az Oktatási és Döntés-előkészítő Bizottság a költségek 

csökkentése érdekében javasolta, hogy  Monostorapátiban is csak egyszeri étkezést 

biztosítsanak a napközit igénybe vevő gyerekek részére. Ezzel a döntéssel 890 eFt-tal 

csökkenne a tervezett kiadás összege.  
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Kérte Monostorapáti és Hegyesd község képviselőit amennyiben a javaslattal egyetértenek 

kézfeltartással jelezzék.  

 

Kérte először Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületét szavazni.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

95/2010. /XII. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  a „Művészetek Völgye” 

Közös Fenntartású Általános Iskola napközi-

otthonos ellátást igénybe vevő tanulói részére 

2011. január 1-től egyszeri étkezést /ebédet/ 

biztosít.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a 2011. évi 

költségvetési koncepcióban a napközi otthonos 

ellátás keretében háromszori étkezésre tervezett 

kiadás 890.000,-Ft-tal történő csökkentéséről 

intézkedjen.   

 

Felelős:    Hárshegyi József 

       polgármester 

 

Határidő:  azonnal 

 

Kajdi István   kérte Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testületét szavazni.  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

62/2010. /XII. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete  a „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású Általános Iskola napközi-otthonos 

ellátást igénybe vevő tanulói részére 2011. január 

1-től egyszeri étkezést /ebédet/ biztosít.  

Utasítja a polgármestert, hogy a 2011. évi 

költségvetési koncepcióban a napközi otthonos 

ellátás keretében háromszori étkezésre tervezett 

kiadás 890.000,-Ft-tal történő csökkentéséről 

intézkedjen.   

Felelős:    Stark Sándor 

       polgármester 

 

Határidő:  azonnal 
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Kajdi István   polgármester  az elhangzott javaslatok, illetve döntések alapján javasolta az 

iskola költségvetési koncepcióját  91.654 eFt-tal elfogadni, mely már nem tartalmazza a 

közalkalmazottak étkezési hozzájárulását, valamint a Monostorapáti és Hegyesdi  tanulók 

napközi-otthonos  ellátásában  a háromszori étkezést.  

 

Kérte először Monostorapáti község képviselő-testületét szavazni.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete  egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

96/2010. /XII 1./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye” 

Közös Fenntartású Általános Iskola 2011. évi 

költségvetési koncepcióját 91.654 eFt bevétellel, 

91.654 eFt kiadással elfogadja, melyben az 

önkormányzati hozzájárulás összege: 14.892 eFt.  

 

/költségvetési koncepció a jkv. mellékletét képezi/ 

 

Kajdi István   polgármester kérte Kapolcs község képviselő-testületét szavazni.  

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete  egyhangúlag, 5 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

125/2010. /XII 1./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású Általános Iskola 2011. évi 

költségvetési koncepcióját 91.654 eFt bevétellel, 

91.654 eFt kiadással elfogadja, melyben az 

önkormányzati hozzájárulás összege: 3.874 eFt.  

 

 

Kajdi István   polgármester kérte Hegyesd  község képviselő-testületét szavazni.  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete  egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

63/2010. /XII 1./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású Általános Iskola 2011. évi 

költségvetési koncepcióját 91.654 eFt bevétellel, 

91.654 eFt kiadással elfogadja, melyben az 

önkormányzati hozzájárulás összege: 1.114 eFt.  
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Kajdi István   polgármester kérte Vigántpetend község képviselő-testületét szavazni.  

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete  egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

71/2010. /XII 1./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású Általános Iskola 2011. évi 

költségvetési koncepcióját 91.654 eFt bevétellel, 

91.654 eFt kiadással elfogadja, melyben az 

önkormányzati hozzájárulás összege: 1.943 eFt.  

 

 

Kajdi István   polgármester kérte Taliándörögd község képviselő-testületét szavazni.  

 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete  egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi: 

 

59/2010. /XII 1./ Ökt. számú   h a t á r o z a t o t 

 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású Általános Iskola 2011. évi 

költségvetési koncepcióját 91.654 eFt bevétellel, 

91.654 eFt kiadással elfogadja, melyben az 

önkormányzati hozzájárulás összege: 5.811 eFt.  

 

3. Napirend 

 

Szipőcs Csaba   iskolaigazgató tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2010. szeptember 1-én 

életbelépő jogszabályi változások miatt módosítani kell az iskola Pedagógiai Programját. A 

közoktatási törvény módosítása alapján változnak a magasabb évfolyamba lépés feltételei. 

Eddig az alsó tagozatban nem lehetett évfolyam ismétlésre kötelezni a tanulót, ha a szülő nem 

egyezett bele. A módosítás alapján erről a tantestület dönthet, nem kell a szülő hozzájárulása. 

A második módosítás a tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának 

értékelése. A szöveges értékelést felváltja az osztályzás. Ismertette osztályonként az értékelés 

és minősítés rendszerét. A program módosítását az iskola nevelőtestülete megvitatta és 

elfogadásra javasolta. A diákokat képviselő tanulók a program módosítását megismerték, 

véleményezési jogukkal élet. A Szülői Munkaközösség szintén elfogadásra javasolta.  

 

Kajdi István    polgármester javasolta a Pedagógia Program módosításának elfogadását.  

Kérte először Monostorapáti község képviselő-testületét szavazni.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  
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97/2010. /XII. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye” 

Közös Fenntartású Általános Iskola 

Pedagógiai Programjának módosítását 
elfogadja.  

 

/Módosítás a jkv. mellékletét képezi/ 

 

Kajdi István   polgármester kérte Kapolcs község képviselő-testületét szavazni.  

 

Kapolcs község Önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta 

az alábbi:  

 

126/2010. /XII. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású Általános Iskola Pedagógiai 

Programjának módosítását elfogadja.  

 

 

Kajdi István   polgármester kérte Hegyesd község képviselő-testületét szavazni.  

 

Hegyesd község Önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

64/2010. /XII. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású Általános Iskola Pedagógiai 

Programjának módosítását elfogadja.  

 

Kajdi István   polgármester kérte Vigántpetend község képviselő-testületét szavazni.  

 

Vigántpetend község Önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

72/2010. /XII. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Művészetek Völgye” Közös 

Fenntartású Általános Iskola Pedagógiai 

Programjának módosítását elfogadja.  

 

 

Kajdi István   polgármester kérte Taliándörögd község képviselő-testületét szavazni.  
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Taliándörögd község Önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

60/2010. /XII. 1./ Ökt. számú  h a t á r o z a t o t 

 

Taliándörögöd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a „Művészetek Völgye” 

Közös Fenntartású Általános Iskola 

Pedagógiai Programjának módosítását 

elfogadja.  

 

Kiss János  a Monostorapáti CKÖ  elnöke elmondta, hogy a Monostorapáti és Taliándörögdi 

tagintézményben is folyik néptánc oktatás, melynek díját részben az iskola, részben az 

önkormányzatok fizetik.  Az iskola költségvetésében betervezett összeg nem fedezi az oktató 

megbízási díját, ezért a számlát is meg kell bontani. Célszerűbbnek tartaná, ha az 

önkormányzatok az általuk fizetett megbízási díj összegét átutalnák az iskolának, így csak egy 

számlát kellene kiállítani.  

 

Polgár László  tájékoztatta a képviselőket, hogy a térségben van egy szövetkezet, melyet 

működőképessé szeretnének tenni.  Ehhez az kellene, hogy az öt faluban élő 

munkanélkülieket megkérdezzék hajlandóak lennének –e dolgozni, mezőgazdasági munkát 

végezni. Az általuk megtermelt termény értékesítését koordinálná a szövetkezet. Az állam 

adna erre a célra pénzt, amennyiben lenne igénylő el lehetne indítani a programot. Kérte a 

polgármestereket mérjék fel az igényeket, ha van érdeklődő szívesen ad ezzel kapcsolatban 

bővebb tájékoztatást.  

Kajdi István    polgármester megkérdezte ki biztosítaná a földterületet.  

 

Polgár László    elmondta, minden településen van bérelni való földterület, azzal nem lenne 

probléma.  

Kajdi István    polgármester mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők 

részvételét, az ülést 20.40 órakor bezárta.  

 

Kmf.  

 

 

Hárshegyi József       Kajdi István 

   polgármester      polgármester 

 

 

Márvány Gyuláné       Marton Istvánné 

 polgármester                     polgármester 

 

     Stark Sándor 

     polgármester 

 

  

Takács Lászlóné      Vizeli Zoltánné  

    körjegyző                                                                           körjegyző  

 


