KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA
Szám: 437-2/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: A „Lesence Völgye” Általános Iskola közös fenntartására létrejött Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2010. április 27-én (kedd) 17,00 órai
kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye:
Jelen voltak:

Művelődési Ház, Uzsa
Mészáros László, a Társulási Tanács elnöke, Tóth Csaba, a Társulási Tanács
elnökhelyettese, Sáfár Béla, Piskor Lajosné, Völgyi Antalné, Németh Vincéné,
Kovács Lajos, Nagy Károly, Zámbó Mária, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor
Edit, Kigyós Ferenc, Kardos Béla, Gelencsér Ferencné, Bogdán Csaba, Szántó László,
Kovács Károly, Hogyorné Szi-Márton Ildikó, Madárné Németh Mária, Perger István,
Gábor Oszkár és Szi Benedek Józsefné társulási tanács tagok.

Távolmaradását jelezte:

Enyingi János, Illés Dezső, Dr. Benedek Ádám, Bogdán István, Orbán
Kálmán és Oravecz Attila tagok

Tanácskozási joggal megjelentek:

Dr. Takács Nóra
Töreky Ottóné

körjegyző
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 22 fő megjelent, 6 fő
távolmaradását jelezte, így a Társulási Tanács ülése határozatképes, azt megnyitotta.
A Társulási Tanács tagjai közül Kardos Béla és Sáfár Béla társulási tanács tagokat javasolta
jegyzőkönyv-hitelesítőknek.
Egyéb javaslat nem hangzott el, így kérte indítványának elfogadását.
A Társulási Tanács 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, tartózkodás nélkül jegyzőkönyvhitelesítőnek Kardos Bélát kijelölte.
A Társulási Tanács 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, tartózkodás nélkül jegyzőkönyvhitelesítőnek Sáfár Bélát kijelölte.
Mészáros László a társulási tanács elnöke javaslatot tett az ülés napirendjére.
Völgyi Antalné társulási tanács tag: A napirendi pontot a Létszámcsökkentés a „Lesence Völgye”
Közös Fenntartású Általános Iskolában napirenddel kívánta kiegészíteni.
További javaslat nem hangzott el, így a társulási tanács elnöke szavazásra bocsátotta a javasolt
napirendi pontokat.
A társulási tanács 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint
állapította meg az ülés napirendjét:
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NAPIRENDI PONTOK:
1.) „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 2009. évi zárszámadása
2.) „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása
3.) Létszámcsökkentés a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskolában
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1.) „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 2009. évi zárszámadása
Előterjesztő: Völgyi Antalné igazgató
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mészáros László társulási tanács elnöke: Megkérdezte Völgyi Antalné iskolaigazgatót, társulási
tanács tagot kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Völgyi Antalné iskolaigazgató, társulási tanács tag: Az írásos előterjesztést nem kívánta szóban
kiegészíteni.
Mészáros László társulási tanács elnöke: Az intézményben 693.000,- Ft pénzmaradvány keletkezett,
melyet javasolt hozzájárulás arányában felosztani az önkormányzatoknak oly módon, hogy a
következő hónapban annyival kevesebb hozzájárulást kell fizetniük.
Kigyós Ferenc társulási tanács tag: A pénzmaradvány ily módon történő felosztásával egyet ért.
Tóth Csaba társulási tanács elnökhelyettese: Egyet ért Mészáros László társulási tanács elnökének
pénzmaradványra vonatkozó javaslatával. A dologi kiadásokat áttekintve megállapította, hogy a
gázenergia a tervezettnél jóval magasabb összegben teljesült.
Völgyi Antalné iskolaigazgató, társulási tanács tag: Elmondta, hogy nemcsak az iskolában ilyen
magas a gázenergia, az óvodában a tervezettnél másfélszer több kiadás keletkezett e vonatkozásban.
Az emelkedés a gázár emelésnek tudható be.
Mészáros László társulási tanács elnöke: Az intézmény és a szolgáltató közötti előnytelen
szerződést felbontották, új szerződést kötöttek. Arra vonatkozóan nem tud javaslatot tenni, hogy az
intézménybe új kazánt szerezzenek be az önkormányzatok.
Tóth Csaba társulási tanács elnökhelyettese: KEOP-os pályázati kiírás jelent meg a közelmúltban,
melyet áttekint, hiszen a többi intézményben (óvoda, művelődési ház) szintén jelentős a gázenergia
díja. Konferencián vett részt, melyen elhangzott, hogy amennyiben az épületet a gázfűtés helyett
automata kazánnal fűtenék, mely bioszénnel fűthető, a fűtés költsége felére csökkenne. A KEOP
keretében van lehetőség alternatív megújuló energiaforrás felhasználásra. A gázenergia költsége a
legmagasabb az összes költség közül, ez jelzés értékű, oda kell rá figyelni.
Völgyi Antalné iskolaigazgató, társulási tanács tag: 3 épület fűtésköltségét jelenti a 3.769.000,- Ft.
Tóth Csaba társulási tanács elnökhelyettese: El kell gondolkodni azon, hogy ne három, hanem csak
egy épületet fűtsenek. Ezzel nem kritizálni kívánta az intézményt.
Völgyi Antalné iskolaigazgató, társulási tanács tag: A villamos energia költsége az intézménynél
csökkent. Megkérdezte, hogy új mérőóra beszerelés megtörtént-e, hiszen azt március 1-ig ígérték.
Tóth Csaba társulási tanács elnökhelyettese: Véleménye szerint a mérőóra beszerelése nem történt
meg, fel kell venni a kapcsolatot a szolgáltatóval.
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Mészáros László társulási tanács elnöke: Elmondta, hogy a KEOP-os pályázatot átnézte, azonban
ahhoz nagyon magas önerő szükséges.
Töreky Ottóné pénzügyi főelőadó: Megkérdezte, hogy a pénzmaradvány felosztása hozzájárulás
arányában történjen-e.
Mészáros László társulási tanács elnökhelyettese: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a
pénzmaradványt hozzájárulás arányában osszák fel. 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 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
4/2010. (IV.27.) számú Társulási Tanács határozat
A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású
Általános Iskola 2009. évi költségvetésesének zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
Bevételek

ezer forintban
Megnevezés
Intézményfinanszírozás működési
Átvett pénzeszköz
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
ÁFA visszatérülés
Összesen:

Kiadások

eredeti
előirányzat
92.594
4.106
96.700

Módosított
előirányzat
95.311
50
5.254
260
497
101.372

ezer forintban
eredeti
Módosított
előirányzat előirányzat
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
57.776
59.372
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
1.302
1.337
Munkaadókat terelő járulékok
17.954
17.498
Megnevezés

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

Teljesítés
95.311
50
5.031
260
497
101.149
Teljesítés
58.368
1.302
17.290

1.322
14.933

2.458
15.047

2.540
15.179

3.016

3.070

3.362

397

80

40

96.700

2.510
101.372

2.375
100.456
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2.) „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása
Előterjesztő: Völgyi Antalné igazgató
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mészáros László társulási tanács elnöke: Az általános iskola alapító okiratának módosítására 2010.
februárjában került sor, amelynek keretében a gyógytestnevelés az alaptevékenységek és a
szakfeladatok közé is bekerült. Javasolta a pedagógiai program gyógytestneveléssel történő
kiegészítését.
Tekintettel arra, hogy észrevétel, javaslat nem hangzott el, kérte annak elfogadását.
A Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Tanács 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
5/2010. (IV.27.) számú Társulási Tanács határozat
A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású
Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása” című előterjesztést megtárgyalta és a
következő határozatot hozza:
A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású
Általános Iskola Pedagógiai Programja – 1. számú melléklet szerinti - módosítását támogatja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Mészáros László társulási tanács elnöke

3.) Létszámcsökkentés a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskolában
Előterjesztő: Völgyi Antalné igazgató
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mészáros László társulási tanács elnöke: Javasolta a társulási tanács tagjainak az intézményben
dolgozók létszámának egy fővel történő csökkentését 2010. augusztus 31. napjától, továbbá
létszámcsökkentésre pályázat benyújtását.
Tekintettel arra, hogy észrevétel, javaslat nem hangzott el, kérte annak elfogadását.
A Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Tanács 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
6/2010. (IV.27.) számú Társulási Tanács határozat
A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2010. augusztus 31-től a „Lesence
Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola pedagógus létszámát egy fővel csökkenti.
A Társulási Tanács felkéri Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy az
Iskola alkalmazotti létszámának módosítását építse be Lesencetomaj Települési Önkormányzat
költségvetési rendeletébe, és nyújtson be pályázatot - a létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos
többletkiadások fedezésére - költségvetési támogatás igénylésére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Mészáros László társulási tanács elnöke
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További napirend hiányában a Közoktatási Társulási Tanács ülését 17.15 órakor bezárta.

Mészáros László
elnök

Dr. Takács Nóra
körjegyző

Kardos Béla
Sáfár Béla
jegyzőkönyv-hitelesítők

Tóth Csaba
elnökhelyettes

