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Szipőcs Csaba
Sztrik Emilné
Wind József

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő /iskolaigazgató/
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:
Takács Lászlóné
körjegyző
Krunikkerné Török Andrea pü. vezető
Török Jenőné
iskola gazd.vez.
Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete
Stark Sándor
Imre Gabriella
Fekete Róbertné
Kovács Krisztián
Somogyi Józsefné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

2
Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete
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Berki Sándor
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Mohos Attila
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alpolgármester
képviselő
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Oktatási és Döntéselőkész. Biz. elnöke
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Nagy Péterné
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képviselő
képviselő
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Farkas Károly

képviselő

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Hárshegyi József
Stark Sándor
Kajdi István
Márvány Gyuláné
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Takács Lászlóné
Vizeli Zoltánné

Jegyzőkönyvvezető:

Bati Istvánné

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
körjegyző
körjegyző
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Stark Sándor 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 szintén mind az 5 tagja, Taliándörögd
község Képviselő-testületének 5 tagjából 3 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:
Napirendet:

1./ Művészetek Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola
2011. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó:

Stark Sándor
polgármester

1. Napirend
Stark Sándor polgármester elmondta, hogy az iskola 2011. évre vonatkozó költségvetési
tervezetét - mely az elfogadott költségvetési koncepció alapján készült - a képviselők írásban
megkapták.
Megkérte Szipőcs Csaba iskolaigazgatót, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban szóbeli
kiegészítése van, tegye meg.
Szipőcs Csaba iskolaigazgató elmondta, hogy a költségvetési koncepció elfogadására
vonatkozó határozatokban foglaltak alapján a költségvetés már nem tartalmazza a dolgozók
étkezési hozzájárulását, valamint a napközi otthonos ellátást igénybe vevő háromszori
étkezésének költségét. Pozitív módosításra került sor, mivel nőtt a normatív állami támogatás
összege, ezzel arányosan az önkormányzatok hozzájárulása is csökkent. A koncepcióhoz
képest Monostorapátinak 1.010 eFt-tal, Hegyesdnek 79 eFt-tal, Kapolcsnak 295 eFt-tal,
Taliándörögdnek 442 eFt-tal, Vigántpetendnek pedig 147 eFt-tal kell kevesebb hozzájárulást
fizetni az iskola fenntartásához.
Stark Sándor polgármester megköszönte a kiegészítést. Elmondta, hogy a költségvetést
előzetesen véleményezte az iskola Alkalmazotti Közössége, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat, valamint a Szülői Munkaközösség, azt elfogadásra javasolták.
Kérte a képviselőket mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nagy Lajos az Oktatási és Döntés-előkészítő Bizottság elnöke elmondta, hogy három évvel
ezelőtt is itt, Hegyesden fogadták el a már összevont iskola költségvetését, mely akkor is
nagyon sok vitát kiváltott.
A jelenlegi költségvetést megalapozó koncepció tárgyalásakor is sok vita volt az iskola
költségvetéséről, ami természetes, hisz az önkormányzatok anyagi helyzete minden évben
rosszabb. A koncepció már úgy került elfogadásra, hogy a tervezett összeget csökkentették az
étkezési hozzájárulás összegével, valamint Monostorapátiban megszüntették a háromszori
étkezést. Szerinte további csökkentéseket a jelenlegi struktúrával nem lehet megvalósítani. A
benyújtott költségvetés végösszege 91.654 eFt, az önkormányzati hozzájárulás a kiadások 28
%-át teszi ki, az állami hozzájárulás aránya 72 %-os, ugyanez országos szinten 40 % körül
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mozog. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy jó arány, de az önkormányzatok pénzügyi
helyzetét figyelembe véve, mégis magas. A költségvetés tárgyalásakor az volt a céljuk, hogy
egy működőképes iskola legyen az öt településen, az oktatáshoz szükséges feltételeket
biztosítani tudják. Jelenleg egy tanulóra jutó költség 453 eFt, melyhez 127 eFt hozzájárulást
fizetnek az önkormányzatok. Javasolta elfogadni a költségvetést, további csökkentést ne
kérjenek, hisz a működéshez ennyi szükséges. Voltak már komoly megszorítások, hisz
megszüntették a 13. havi bért, az étkezési hozzájárulást, a háromszori étkezést a napköziben,
további költségcsökkentés már az oktatás színvonalát rontaná.
Wind József képviselő megkérdezte a szeptemberben várható tanulói létszám csökkenés
miatt szükség lesz –e osztályösszevonásra.
Szipőcs Csaba elmondta az iskola összevonása előtt szakértői véleményt kellett készíteni,
mely megállapította, hogy az oktatási feladatok ellátásához 19 fő pedagógusra van szükség.
Jelenleg is ennyi pedagógussal dolgoznak, plusz egy prémium éves dolgozójuk van, akinek a
kötelező óraszáma nulla, mégis tanít heti 6 órát. Az osztályok száma hivatalosan 10.
Taliándörögdön 2 osztály összevontan működik, ami nem azt jelenti, hogy minden tantárgyat
összevontan oktatnak, csak bizonyos készségtárgyakat, pl. testnevelés, rajz. A törvény erre
lehetőséget ad, az itt felszabaduló órákat másra lehet fordítani. Monostorapátiban is volt, hogy
már így működött a kistérségi támogatás miatt. Amennyiben csökken az alsós létszám
Monostorapátiban is élni kell az összevonással. A többi órán külön vannak, az oktatás
színvonala ezt kívánja. Ezekből a plusz órákból tudják biztosítani a napközis órákat. Jelenleg
94 napközis van, két napközis pedagógusra. Mivel a napköziben nem csak felügyeletet kell
ellátni, foglalkozni is kell a tanulókkal, minimum 2 fő kell Taliándörögdön és
Monostorapátiban is. Monostorapátiban a testnevelést tartják összevontan a 1-3 osztályban.
Ismertette a pedagógusok által ellátott óraszámokat.
Elmondta, hogy a sajátos nevelést igénylő tanulók plusz normatívát jelentenek, ezért velük
külön órán kell foglalkozni. Ezt a Nevelési Tanácsadó folyamatosan ellenőrzi. Több tanórán
kívüli feladatot is ellátnak a pedagógusok pl. szakkörök, sportkörök, amik beleszámítanak az
óraszámba, valamint versenyre felkészítés, kulturális tevékenységek, rendezvényeken való
részvétel, ezekre való felkészítés, egyéb adminisztratív feladatok, melyekért juttatás nem jár.
Ezen kívül ügyeleti időt is tartanak, tanulókíséretet biztosítanak. Ezek azok a feladatok,
melyeket el kell látni. Az alsó tagozatban kötelező a napközi, ha igényli a szülő, biztosítani
kell az ellátást. A környéken egyre kevesebb az iskola, így nehéz az összehasonlítás, szerinte
arányaiban pénzügyileg elfogadható a gazdálkodásuk. Hasonló adottságú település pl.
Badacsonytomaj - 156 tanulóra 18 pedagógus – 90 millió forint feletti költségvetéssel
működik. Nyirádon az egy tanulóra eső költség több mint nálunk. Az oktatás hatékonysága a
tanulók teljesítményén mérhető. Minden évben kompetencia méréseket végeznek, az
eredményeket közzé teszik, látható, hogy az iskola ebben a mezőnyben hol áll. Ismertette a
kompetencia mérés eredményeit.
Elmondta, hogy a továbbtanulási arány jó, minden tanuló elvégez valamilyen iskolát, az itt
elért tanulmányi eredményét nem rontja, a visszajelzések azt mutatják, hogy jó alapokat
visznek az iskolából. A meghirdetett versenyeken részt vesznek, általában jó eredményeket
érnek el. Vannak problémák, pl. a tornaterem hiánya. Az alsó szinten tornaterem lett
kialakítva, heti két alkalommal a tapolcai rendezvény csarnokba viszik a gyerekeket, melynek
költségeit pályázati támogatásból fedezik. A taliándörögdi gyerekek az aulában tudnak
tornászni, Ők szintén pályázati támogatásból Ajkára jártak úszni.
Wind József megkérdezte van –e tagintézmény vezető, és ehhez a megbízáshoz jár –e
órakedvezmény. Szerinte a szakértői vélemény 210 fő tanulóhoz állapította meg a 19 fő
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pedagógus létszámot, szeptembertől azonban 20 fővel csökken a létszám – az előzetes
számítások szerint 180 fő tanuló lesz, ez mínusz egy fő pedagógust jelent. Javasolta
készítessenek a várható létszámnak megfelelően új szakvéleményt, a szakértő mérje fel újra
hány pedagógusra van szükség.
Szipőcs Csaba
iskolaigazgató elmondta a szakértői vélemény alapján az összevonáskor
18,8 főben határozták meg a szükséges létszámot. Az óraszámokban a szakkörök nem voltak
benn. Akkor nem volt 95 fő napközis és egyéni foglalkoztatást igénylő gyerek.
Wind József képviselő szerint a szakköri órákkal is számolt a szakvélemény, egyéb nem
kötelező órák is szerepeltek benne. Szeretné látni a tantárgy felosztást, elfogadja az
elhangzottakat ha látja a konkrétumokat.
Nagy Lajos bizottsági elnök elmondta az iskola a társulási megállapodás szerint működik,
melyet az öt település fogadott el, nagyon sok kompromisszum árán. Voltak feltételeik,
melyet biztosítani kellett: pl. biztosítani kellett a tanulók utaztatását, az étkezés szintre
hozását, az iskola bővítését, kérték, hogy az osztályok együtt maradhassanak, matematikából,
idegen nyelvből, informatikából a csoportbontásban történő oktatást, az alsó tagozatban ne
legyen összevont osztály, a taliándörögdi tagintézmény működtetését amíg a három fenntartó
önkormányzat ezt biztosítani tudja. Ezeket a feltételeket elmondták a szakértőnek, aki az
akkor hatályos közoktatási törvény alapján elkészítette szakvéleményét, megállapította a
szükséges pedagógus létszámot. Mindegyik alsó tagozatban szükség van 5 -5 fő pedagógusra,
a felső tagozatban pedig 9 fő pedagógusra, ezt rögzítették a társulási megállapodásban.
Ennyire az oktatás színvonalának biztosítása érdekében szükség van. Minden strukturális
változáshoz testületi döntés kell, annak menetében a fenntartó önkormányzatoknak meg kell
állapodni. A két alsó tagozat összevonása már akkor is felvetődött, de szerinte ennek most
még nincs racionalitása. Amíg lehet, nem akarják a tagintézményt megszüntetni. Az új
közoktatási törvény szerint a pedagógusok, az iskolai dolgozók bérét az állam fizeti, a dologi
kiadásokat kell az önkormányzatoknak biztosítani. Ez ha megvalósul, egy új helyzet lesz,
szerinte meg kell várni a döntést. Az elmúlt években nagyon sok változás történt, véleménye
szerint az iskolai dolgozók egy kis nyugalomra várnak, hagyni kell őket dolgozni.
Gulyás Erzsébet alpolgármester szerint is szükség van ennyi pedagógusra. Az előzetes
számítások szerint szeptembertől valóban csökkent a tanulói létszám 13 fővel. Ekkora
mértékű csökkenés nem indokolja egy új szakértői vélemény elkészítését, nem érdemes most
erre költeni.
Wind József szerint a 2010/2011. tanévet kell összehasonlítani az induló, összevonáskori
210 fős, illetve a szeptemberre várható 189 fős létszámmal. A szakértő úgy készítette a
véleményét, hogy nincs osztály összevonás, a valóságban azonban van. Ez felülvizsgálatot
igényel, a szakvélemény készítésének költsége elenyésző egy fő pedagógus bérhez
viszonyítva.
Nagy Lajos
elmondta, hogy a szakértő a törvényi szabályozás alapján készítette el
véleményét, azt, hogy ne legyen összevonás Ők kérték. Azért mert csökken az osztály létszám
2-3 fővel, nem lehet egy pedagógust elküldeni.
Gulyás Erzsébet elmondta, gyakorló szülőként nem támogatja az osztályok összevonását,
hisz az, az oktatás színvonalának romlásához vezetne. Kérte az iskola igazgatót olvassa fel
melyik pedagógus hány órát tanít, ha ez már megtörtént volna, rég vége lenne ennek az
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értelmetlen vitának. Nem érti miért kell minden testületi ülésen erről vitázni. Ha úgy
döntöttek, hogy legyen iskola, akkor annak a színvonalát is meg kell tartani, ez szükséges
ahhoz, hogy tovább tudjanak tanulni, megállják a helyüket a gyerekek.
Szipőcs Csaba

iskolaigazgató ismertette a pedagógusok óraszámait.

Márvány Gyuláné polgármester egyetértett Gulyás Erzsébet alpolgármesterrel, véleménye
szerint is le kell zárni ezt a vitát, amennyiben indokolt lesz új szakértői vélemény elkészítése
vissza fognak térni a témára.
Stark Sándor polgármester megköszönte a hozzászólásokat, ismertette a költségvetés
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, kérte annak elfogadását.
Kérte először Monostorapáti község képviselő-testületét szavazni.
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, minősített
többséggel meghozta az alábbi:
1/2011. /I. 26./ Ökt. számú

határozatot
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású
Általános Iskola 2011. évi költségvetését
91.654 eFt-tal
e l f o g a d j a.
A községek szerinti hozzájárulás mértékével egyetért,
mely az alábbi:
Monostorapáti
Hegyesd
Kapolcs
Taliándörögd
Vigántpetend

13.882 eFt.
1.035 eFt
3.579 eFt
5.369 eFt
1.796 eFt

Az összes önkormányzati hozzájárulás 25.661 eFt.
Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat
körjegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését
Monostorapáti Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe
építse be, a normatív állami támogatások lehívásáról
gondoskodjon.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2011. február 5.
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Stark Sándor
szavazni.

polgármester kérte Kapolcs község Önkormányzati Képviselő-testületét

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
többséggel, meghozta az alábbi:
1/2011. /I. 26./ Ökt. számú

szavazattal,

minősített

határozatot
Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a
„Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános
Iskola 2011. évi költségvetését
91.654 eFt-tal
e l f o g a d j a.
A községek szerinti hozzájárulás mértékével egyetért,
mely az alábbi:
Monostorapáti
Hegyesd
Kapolcs
Taliándörögd
Vigántpetend

13.882 eFt.
1.035 eFt
3.579 eFt
5.369 eFt
1.796 eFt

Az összes önkormányzati hozzájárulás 25.661 eFt.
Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat
körjegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését
Monostorapáti Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe
építse be, a normatív állami támogatások lehívásáról
gondoskodjon.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2011. február 5.
Stark Sándor polgármester kérte Taliándörögd község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen
többséggel, meghozta az alábbi:
8/2011. /I. 26./ Ökt. számú

szavazattal,

minősített

határozatot
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete
a „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános
Iskola 2011. évi költségvetését
91.654 eFt-tal
e l f o g a d j a.

8
A községek szerinti hozzájárulás mértékével egyetért,
mely az alábbi:
Monostorapáti
Hegyesd
Kapolcs
Taliándörögd
Vigántpetend

13.882 eFt.
1.035 eFt
3.579 eFt
5.369 eFt
1.796 eFt

Az összes önkormányzati hozzájárulás 25.661 eFt.
Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat
körjegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését
Monostorapáti Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe
építse be, a normatív állami támogatások lehívásáról
gondoskodjon.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2011. február 5.
Stark Sándor polgármester kérte Vigántpetend község Önkormányzati Képviselő-testületét
szavazni.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen
többséggel, meghozta az alábbi:
1/2011. /I. 26./ Ökt. számú

szavazattal,

minősített

határozatot
Vigántpetend
község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású
Általános Iskola 2011. évi költségvetését
91.654 eFt-tal
e l f o g a d j a.
A községek szerinti hozzájárulás mértékével egyetért,
mely az alábbi:
Monostorapáti
Hegyesd
Kapolcs
Taliándörögd
Vigántpetend

13.882 eFt.
1.035 eFt
3.579 eFt
5.369 eFt
1.796 eFt

Az összes önkormányzati hozzájárulás 25.661 eFt.
Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat
körjegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését
Monostorapáti Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe
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építse be, a normatív állami támogatások lehívásáról
gondoskodjon.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2011. február 5.
Stark Sándor
szavazni.

polgármester kérte Hegyesd

község Önkormányzati Képviselő-testületét

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen
többséggel, meghozta az alábbi:
1/2011. /I. 26./ Ökt. számú

szavazattal,

minősített

határozatot
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a
„Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános
Iskola 2011. évi költségvetését
91.654 eFt-tal
e l f o g a d j a.
A községek szerinti hozzájárulás mértékével egyetért,
mely az alábbi:
Monostorapáti
Hegyesd
Kapolcs
Taliándörögd
Vigántpetend

13.882 eFt.
1.035 eFt
3.579 eFt
5.369 eFt
1.796 eFt

Az összes önkormányzati hozzájárulás 25.661 eFt.
Képviselő-testület utasítja a gesztor önkormányzat
körjegyzőjét, hogy az intézmény költségvetését
Monostorapáti Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe
építse be, a normatív állami támogatások lehívásáról
gondoskodjon.
Felelős:

Takács Lászlóné
körjegyző

Határidő: 2011. február 5.
Stark Sándor polgármester megköszönte a képviselők részvételét, az ülést 19.10 órakor
bezárta.
Kmf.
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Hárshegyi József
polgármester

Kajdi István
polgármester

Márvány Gyuláné
polgármester

Marton Istvánné
polgármester
Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

Vizeli Zoltánné
körjegyző

