KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
Szám: 437/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A „Lesence Völgye” Általános Iskola közös fenntartására létrejött Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2010. február 10-én (szerda) 18,30
órai kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye:

Művelődési Ház, Lesencefalu

Jelen voltak: Mészáros László, a Társulási Tanács elnöke, Tóth Csaba, a Társulási Tanács
elnökhelyettese, Sáfár Béla, Illés Dezső, Piskor Lajosné, Völgyi Antalné, Németh
Vincéné, Kovács Lajos, Dr. Benedek Ádám, Orbán Kálmán, Bogdán István, Morvainé
Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit, Kigyós Ferenc, Kardos Béla, Gelencsér Ferencné,
Bogdán Csaba, Kovács Károly, Hogyorné Szi-Márton Ildikó, Madárné Németh Mária,
és Szi Benedek Józsefné társulási tanács tagok.
Távolmaradását jelezte:

Enyingi János, Szántó László, Oravecz Attila, Nagy Károly, Zámbó
Mária, Gábor Oszkár és Perger István tagok

Tanácskozási joggal megjelentek:

Dr. Takács Nóra
Nagy Lajosné
Töreky Ottóné

körjegyző
gazdasági vezető
pénzügyi főelőadó

Jegyzőkönyv-vezető:

Lakatos Adrienn

ügykezelő

Mészáros László, a Társulási Tanács elnöke: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, s a jelenléti ív
alapján megállapította, hogy a 28 fős Társulási Tanács tagjai közül 21 fő megjelent, 7 fő
távolmaradását jelezte, így a Társulási Tanács ülése határozatképes, azt megnyitotta.
A Társulási Tanács tagjai közül Sáfár Béla és Kardos Béla társulási tanács tagokat javasolta
jegyzőkönyv-hitelesítőknek.
Egyéb javaslat nem hangzott el, így kérte indítványának elfogadását.
A Társulási Tanács 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, tartózkodás nélkül jegyzőkönyvhitelesítőnek Sáfár Bélát kijelölte.
A Társulási Tanács 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, tartózkodás nélkül jegyzőkönyvhitelesítőnek Kardos Bélát kijelölte.
Mészáros László a társulási tanács elnöke javaslatot tett az ülés napirendjére.
Völgyi Antalné társulási tanács tag: A napirendi pontot a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású
Általános Iskola alapító okiratának módosításával kívánta kiegészíteni.
További javaslat nem hangzott el, így a társulási tanács elnöke szavazásra bocsátotta a javasolt
napirendi pontokat.
A társulási tanács 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint
állapította meg az ülés napirendjét:

2

NAPIRENDI PONTOK:
1.) „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 2010. évi költségvetése
2.) „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola alapító okiratának módosítása
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1.) „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 2010. évi költségvetése
Előterjesztő: Völgyi Antalné igazgató
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mészáros László társulási tanács elnöke: Elmondta, hogy a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású
Általános Iskolát 2008. augusztusában alapították, abból a célból, hogy a működtetés racionális
legyen, munkahelyeket tartsanak meg. Véleménye szerint a kitűzött cél megvalósult. Az éek során az
intézménynél folyamatos költségcsökkenés mutatkozik. Az összevonás óra az intézmény állományi
létszáma 3,5 fővel csökkent, mely jelentős bérmegtakarítást eredményezett. Amennyiben a jövőben
létszámcsökkentésre lesz lehetőség, azt kihasználja az intézmény anélkül, hogy valakit elküldene.
Megkérdezte Völgyi Antalné iskolaigazgatót, társulási tagot, kívánja-e kiegészíteni az írásos
előterjesztését.
Völgyi Antalné társulási tanács tag: Nem kívánta szóban kiegészíteni előterjesztését. A felmerülő
kérdésekre szívesen válaszol.
Mészáros László társulási tanács elnöke: Elmondta, hogy a korábbi években az iskola költségvetése
elérte a 100.000,- e Ft-ot is, mely mostanra 84.000,- e Ft.
Kigyós Ferenc társulási tanács tag: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy az intézmény
költségvetése csökkent, azonban a fenntartó önkormányzatok hozzájárulása nőtt, melyet nem tart
helyesnek, de az önkormányzatok ez ellen nem tudnak mit tenni. Véleménye szerint a társulási tanács
tagjai felelősségteljesen ülnek itt. Csökkent az egy gyermekre jutó önkormányzati hozzájárulás,
csökkent az intézmény költségvetése, az önkormányzatok finanszírozása mégis nőtt. Az állami
finanszírozás nem megfelelő, olyan dolgokat adnak át az önkormányzatoknak, melyekhez nem
biztosítanak pénzügyi hátteret. Az intézmény 2010. évi költségvetését elfogadásra javasolta.
Mészáros László társulási tanács elnöke: Megköszönte Kigyós Ferenc társulási tanács tag
hozzászólását.
Tóth Csaba társulási tanács elnökhelyettese: Megkérdezte Völgyi Antalné iskolaigazgatót, társulási
tanács tagot, hogy az Arizona szoba mennyire vált be az intézményben, a magatartás zavarokkal küzdő
gyermekek magatartása javult-e.
Völgyi Antalné társulási tanács tag, iskolaigazgató: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a
rendetlenül viselkedő gyermekeknek az óráról az Arizona szobába kell menniük. Itt egy pedagógus
elbeszélget vele, a gyermeknek le kell írnia miért viselkedett helytelenül, mit tesz azért, hogy a
viselkedésén változtasson. Véleménye szerint bevált az Arizona szoba.
Mészáros László társulási tanács elnöke: Megköszönte a hozzászólásokat. Az írásos előterjesztést
elfogadásra javasolta.
Tekintettel arra, hogy egyéb észrevétel, javaslat nem hangzott el, kérte annak elfogadását.
A Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Tanács 20 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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1/2010. (II.10.) számú Társulási Tanács határozat
Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Tanács Lesencetomaj a „Lesence Völgye” Közös
Fenntartású Általános Iskola Lesencetomaj 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
84.280.000 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek
Megnevezés
Intézményfinanszírozás működési
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
Kiadások

ezer forintban
eredeti előirányzat
82.479
1.801
84.280
ezer forintban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

Felhalmozási kiadás
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Munkaadókat terelő járulékok

44.444
7.525
12.702

Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás
üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés,
reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen:

1.391
13.772
3.467
979
84.280

A „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám
Részmunkaidős létszám

22 fő
1 fő

2.) „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Völgyi Antalné igazgató
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mészáros László társulási tanács elnöke: Elmondta, hogy az írásos anyag a társulási tanács tagjai
részére kiküldésre került. Megkérdezte Völgyi Antalné iskolaigazgatót, társulási tagot, kívánja-e
kiegészíteni az írásos előterjesztését.
Völgyi Antalné társulási tanács tag, iskolaigazgató: Elmondta, hogy az alapító okirat módosítására
azért van szükség, mert GYES-ről visszajön az intézménybe a gyógytestnevelő, így a kistérségen
keresztül lehetőség nyílik normatíva lehívására. A kistérség a logopódiát és a gyógytestnevelést nem
oldotta meg, így ezt az intézménynek kell. Az iskola az ellátandó feladatai közé felvette a
gyógytestnevelést, így a kistérséggel szerződést kötve, amennyiben a gyógytestnevelés helyben lesz
megoldva, normatíva növekedés lesz. Amennyiben a társulási tanács az alapító okirat módosítását
megszavazza, úgy a szakfeladatrendbe kell felvenni, ki kell egészíteni a pedagógiai programot. A
háziorvosokkal történő vizsgálatok után a gyógytestnevelést 2010. szeptember 01-től biztosítani tudja
az intézmény.
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Mészáros László társulási tanács elnöke: Megköszönte a szóbeli kiegészítést. Elmondta, hogy az
intézmény ezáltal plusz forrásokhoz juthat, valamint a gyógytestnevelést helyben tudja megoldani.
Megköszönte az iskola vezetésének, hogy a lehetőségeket kihasználják, mely által az intézmény
további forrásokhoz jut.
Orbán Kálmán társulási tanács tag: Megkérdezte, hogy a költségvetést mennyiben befolyásolja a
gyógytestnevelés.
Völgyi Antalné társulási tanács tag: Elmondta, hogy az intézmény ezáltal plusz normatívához jut.
Orbán Kálmán társulási tanács tag: Megkérdezte, hogy a helyettesítő pedagógus továbbra is
állományban marad-e.
Völgyi Antalné társulási tanács tag: Elmondta, hogy az állományi létszám előreláthatóan csökkeni
fog. Igyekeznek pályázati forrásból a létszámcsökkentést megvalósítani.
Mészáros László társulási tanács elnöke: Javasolta az alapító okirat módosításának elfogadását.
Tekintettel arra, hogy egyéb észrevétel, javaslat nem hangzott el, kérte annak elfogadását.
A Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Tanács 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
2/2010. (II.10.) számú Társulási Tanács határozat
A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású
Általános Iskola alapító okirata módosítása” című előterjesztést megtárgyalta és a következő
határozatot hozza:
A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású
Általános Iskola alapító okiratának módosítását támogatja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Mészáros László társulási tanács elnöke

További napirend hiányában a Közoktatási Társulási Tanács ülését 18.45 órakor bezárta.

Mészáros László
elnök

Dr. Takács Nóra
körjegyző

Sáfár Béla
Kardos Béla
jegyzőkönyv-hitelesítők

Tóth Csaba
elnökhelyettes

