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Mészáros László, a Társulási Tanács elnöke: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, s a jelenléti ív
alapján megállapította, hogy a 22 fős Társulási Tanács tagjai közül 19 fő megjelent, 3 fő
távolmaradását jelezte, így a Társulási Tanács ülése határozatképes, azt megnyitotta.
A Társulási Tanács tagjai közül Nyirő Katalin és Völgyi Antalné társulási tanács tagokat javasolta
jegyzőkönyv-hitelesítőknek.
Egyéb javaslat nem hangzott el, így kérte indítványának elfogadását.
A Társulási Tanács 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, tartózkodás nélkül jegyzőkönyvhitelesítőnek Nyirő Katalint kijelölte.
A Társulási Tanács 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, tartózkodás nélkül jegyzőkönyvhitelesítőnek Völgyi Antalnét kijelölte.
Mészáros László a társulási tanács elnöke javaslatot tett az ülés napirendjére.
A társulási tanács 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint
állapította meg az ülés napirendjét:
NAPIRENDI PONTOK:
1.) „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 2011. évi költségvetése
2.) "Lesence Völgye" Közös Fenntartású Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1.) „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 2011. évi költségvetése
Előterjesztő: Völgyi Antalné igazgató
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mészáros László társulási tanács elnöke: Elmondta, hogy mivel Piskor Lajosné képviselő lemondott
a képviselőségről és ezzel összefüggésben a társulási tanács tagságáról is, így helyére Németh Vincéné
került. Elmondta, hogy az intézmény költségvetése annyiban módosult a korábbiakhoz képest, hogy az
állami költségvetésben a decemberi szavazáskor belevették a társulási normatíva 4/12-ed részét, ami
korábban nem volt benn. Ez azt jelenti, hogy több normatívát kap az intézmény, viszont ehhez
35.157.000 Ft-ot még hozzá kell tenni. A tanulóarányos bontás is látható. Átadta a szót Völgyi
Antalné intézményvezetőnek.
Völgyi Antalné társulási tanács tag: Elmondta, hogy a tervezés az előző évi számok alapján történt.
A közoktatási törvényben előírt minimumon lettek tervezve a bérek és a pótlékok. Elmondta, hogy a
túlóra nem egyenlően oszlik el a dolgozók között, az kapja, aki az adott feladatot ellátja. A
gyerekekkel foglalkozni kell. A közoktatási törvény előírja ezeket a dolgokat. Elmondta, hogy idegen
nyelvből van túlóra, de azt csak az taníthatja, akinek van rá képesítése.
Tóth Csaba a társulási tanács elnökhelyettese: Elmondta, hogy ismerjék el egymás munkáját és
ezeket a dolgokat ne firtassák.
Völgyi Antalné társulási tanács tag: Elmondta, hogy szerinte se firtassák, mert nem sok túlóra van.
Az alsó tagozatban heti 4, a felső tagozatban heti 9 óra. Bevállalták a sajátos nevelési igényű
gyermekeket is, ez kötelessége is az önkormányzatnak. Számukra biztosítani kell a fejlesztő
foglalkozásokat, hisz ezért kapják az emelt normatívákat. Ezeket az intézménynek biztosítani kell. Ha
a testületek úgy érzik, hogy sok a létszám, akkor határozatot kell hozni létszámcsökkentésre, de
ellátatlanul sem gyermek, sem tanuló nem maradhat, tehát ez valahol jelentkezni fog. Elmondta
továbbá, hogy az intézményben dolgozók közül senkinek nem emelkedett a bére. Mindent igyekeztek
a minimumon tervezni, takarékosan gazdálkodni. Helyettesítésre akkor van szükség, ha valaki beteg,
vagy továbbképzésen van.
Tóth Csaba a társulási tanács elnökhelyettese: Úgy gondolja, ha a dolgozókat nem becsülik meg,
akkor az előbb vagy utóbb a minőség rovására fog menni. Látható, hogy közoktatás terén nem
mindenki választja ezt az iskolát, hanem elviszik a gyereket a városba. A polgármesterek elhatározták,
hogy ezt a tendenciát meg kell változtatni, viszont ahhoz, hogy minőségi szolgáltatást tudjanak
nyújtani, ahhoz megfelelő és megfelelően megfizetett embereket kellenek. Az önkormányzatok
hatáskörei és ellátandó feladatai folyamatosan nőnek, viszont az állami támogatások egyre
csökkennek. Ez annak idején az szja-ra volt alapozva, amit meg is kaptak az önkormányzatok és abból
gazdálkodtak. Ma már csak egy töredéke marad helyben. A fő probléma az, hogy az intézmények
finanszírozása úgy van kitalálva, hogy ha egy iskolás gyereket elvisznek, akkor az éves szinten 3400.000 Ft-ot jelent. Elmondta, hogy a lesencei térségből sajnos sokan nem ezt az iskolát választják.
Ezt a tendenciát kellene megfordítani. Ahhoz, hogy kiváló minőségű munkát tudjanak végezni a
közszolgálati dolgozók, ahhoz meg kell őket fizetni. Igaz, ha elmegy máshova, ott sem kap többet, de
itt talán nagyobb kedvvel hajtja végre a feladatokat. Elmondta, hogy minőségi oktatást, minőségi
közigazgatást, minőségi közszolgáltatást csak minőségi emberekkel lehet végezni. Ezért van az, hogy
inkább vállalják a hitelfelvételt a cafeteriára, csak ne veszítsék el a dolgozókat. Az pedig az
intézményvezető feladata, hogy az adott kapacitással adott esetben hogyan él. Nyilván, ha azt akarja,
hogy a lehető legtöbb túlóra ki legyen fizetve, akkor meg fogja találni a módját, de nem gondolja,
hogy ez így van.
Mészáros László társulási tanács elnöke: Megköszönte a hozzászólást. Átadta a szót Kigyós Ferenc
társulási tanács tagnak.

Kigyós Ferenc társulási tanács tag: Elmondta, hogy a körjegyzőség költségvetésénél Illés Dezső
elmondta, nem jó az irány. Sajnos ezt az irányt mi határozzuk meg. Az önkormányzatok és az
intézmények meg vannak kötve. Elmondta, hogy több olyan településről is tud, ahol évek óta
nincsenek külön juttatások, nincs cafeteria. Az embernek úgy kell hozzáállnia a dologhoz, hogy
örüljön, hogy van munkája. Arra kéri az önkormányzatok és intézmények dolgozóit, hogy nézzék azt
az erőfeszítést, amit a négy képviselő-testület tesz, mert nem kis erőfeszítést igényel az, hogy ilyen
gazdasági körülmények között megpróbálnak nem elküldeni senki. Értékeljék azt, hogy nem tudják a
maximális cafeteriát adni, de benne van a testületekben az, hogy megbecsülik a dolgozók munkáját.
Mészáros László társulási tanács elnöke: Megköszönte a felszólalást.
Tekintettel arra, hogy egyéb észrevétel, javaslat nem hangzott el, kérte annak elfogadását.
A Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Tanács 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
1/2011. (II.09.) számú

Társulási Tanács határozat
Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Tanács
Lesencetomaj a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású
Általános Iskola Lesencetomaj 2011. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét 81.700.000 Ft-ban állapítja
meg az alábbiak szerint :
Bevételek
ezer forintban
Megnevezés
eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési
80.104
Átvett pénzeszköz foglalkozási
alaptól
Intézményi saját bevétel
1.596
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
81.700
Kiadások
ezer forintban
Megnevezés
eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
49.534
személyi juttatások
Külső személyi juttatások
671
Munkaadókat terelő járulékok
12785
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:

1310
13536
3520
344
81700

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

22

Részmunkaidős létszám
Határidő:
Felelős:

1 fő

folyamatos
Társulási Tanács elnöke

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: Megkérte Völgyi Antalné igazgatónőt, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületeket a napirendi pontról.
Völgyi Antalné társulási tanács tag: Elmondta, hogy a pedagógiai programot azért szeretnék
módosítani, mert a törvény lehetőséget adott, hogy a nem szakrendszerű oktatást kivegyék az oktatás
spalettájáról. Túl sok értelme nem volt, akkor lett volna, ha plusz órát kaptak volna rá, de most a
tantárgyak óraszámából kellett az erre való órák számát elvenni. Ennek az volt a célja, hogy
kompenzálja azokat a hiányosságokat, amiket a gyerekek hoznak az alsó tagozatból. Most a törvény
kimondja, hogy a nem szakrendszerű oktatás az alsó évfolyam feladata, mivel ott kell megtanulni írni
és olvasni. Elmondta, hogy a program módosítása csak felmenő rendszerben történhet meg, tehát a
következő tanévben a mostani 5. osztályosok még részt fognak venni, de a belépő 5. osztály már nem
kezdi el ezt az oktatást. Ehhez tanügy-igazgatási szakértőnek kellett a véleményét kérni. Az írásos
vélemény már megérkezett és ő is egyetért ezzel.
Mészáros László társulási tanács elnöke: Megköszönte a tájékoztatást. Kérte, hogy akinek kérdése,
illve hozzászólása van, az tegye meg.
Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Tanács 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
2/2011. (II.09.) számú

TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁROZAT
A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsa a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános
Iskola Pedagógiai Programját az alábbiak szerint módosította:
1.) Az intézményben a nem szakrendszerű oktatást felmenő
rendszerben 2011. szeptember 1-jével megszünteti.
2.) 2011/2012. tanévben a nem szakrendszerű oktatás csak
az 1-4. illetve a 6. évfolyamon folyik.
3.) 2012/2013. tanévtől a nem szakrendszerű oktatás már
csak az 1-4. évfolyamon történik.
Határidő:
Felelős:

2011. február 15.
Társulási Tanács elnöke

További napirend hiányában a Közoktatási Társulási Tanács ülését 18 óra 50 perckor bezárta.
Mészáros László
elnök

Dr. Takács Nóra
körjegyző

Völgyi Antalné

Tóth Csaba
elnökhelyettes
Nyirő Katalin

jegyzőkönyv-hitelesítők

