21/2012.

Üllés Községi Képviselőtestület 2012. október 1-jei rendkívüli, nyílt ülés
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Napirendek:
Aktuális kérdések

1
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HATÁROZATOK
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Tárgy: A Képviselőtestület 2012. október 1-jei rendkívüli, nyílt ülésének napirend pontja
181/2012.(X.01)önkormányzati határozat
Tárgy: Szándéknyilatkozat – közoktatási intézmény
ingó- és ingatlan vagyon működtetésére
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7.o.

Jegyzőkönyv
Készült: Üllés Községi Képviselőtestület 2012. október 1-jei rendkívüli, nyílt ülésén.
Helye: Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő terem
Jelen vannak: Nagy Attila Gyula polgármester, Tóth András alpolgármester, Barna Dániel,
Bálint Antal, Farkas Attiláné, Mihálffy Lászlóné, Nagy Róbert képviselők
Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Sugár Anita jegyző, Sápi Zoltán iskolaigazgató, Sárközi Emília iskola tagintézményvezető
Jegyzőkönyvvezető: Vassné Balogh Márta igazgatási előadó
Nagy Attila Gyula polgármester: köszönti a rendkívüli nyílt ülés résztvevőit.
Megállapítja, hogy az ülés kezdetekor a Képviselőtestület 6 tagja jelen van, így az ülés
határozatképes – az ülést megnyitja.
Az ülés napirendi pontját az alábbiak szerint javasolja meghatározni:
Aktuális kérdések
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal a javaslattal egyetért, és az alábbi határozatot hozza:
180/2012.(X.01)önkormányzati határozat
Tárgy: A Képviselőtestület 2012. október 1-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendi pontja
HATÁROZAT
Üllés Községi Képviselőtestület a Képviselőtestület 2012. október 1-jei rendkívüli, nyílt
ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
Aktuális kérdések
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1) Nagy Attila Gyula polgármester
2) Irattár

1) Napirendi pont
Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula polgármester: egy olyan dologban kell most dönteniük, amely elsősorban
az önkormányzat fiskális oldalát érinti.
Nem titok, a kormány államosítja az iskolákat, ami azt jelenti, hogy a szakmai irányítást, a
felügyeletet az állam központi szerve gyakorolja, a bérek kifizetése is központi módon
történik majd.
Az önkormányzat a rezsiköltségeket, a takarítás költségét és a nem oktatáshoz kapcsolódó
dologi kiadások költségeit lesz köteles vállalni.
A jogszabály szerint a 3000 fő alatti lélekszámú települések önkormányzatai esetében a
szakmai fenntartó automatikusan az állam. Az önkormányzatoknak, amennyiben ezt
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szeretnék, azt kell igazolniuk, hogy az iskolát fent tudják tartani. A 3000 fő feletti lélekszámú
települések önkormányzatai esetében az önkormányzatoknak arról kell szándéknyilatkozatot
tenni, ha– az anyagi helyzetük miatt – az iskola fenntartását nem tudják vállalni.
(Sápi Zoltán iskolaigazgató megérkezik)
Nem lehet még pontosan tudni, hogyan is alakul a helyzet január 1-jétől.
Az iskola éves fenntartási költsége Üllés esetében 15 millió forint körüli összeg, ebben a 2
iskolaépület és a tornaterem fenntartási költsége is benne van.
Ha visszaadják az iskolafenntartást, félő, hogy további bevételi lehetőségektől esnek el.
Körbekérdezte a kollégáit, akiknek a véleménye megoszlik, van, aki átadja a fenntartást, van,
aki nem, de abban biztos, többet adják át, mint, akik nem.
Jelen véleménye az, ne adják át az államnak az iskola üzemeltetését. Az eddig költségek
vállalhatóak, nem szeretné, ha az állam a fenntartásért cserébe pénzügyileg „megrövidítené”
az önkormányzatot.
Nagy Róbert képviselő (Pénzügyi Bizottság elnöke): a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a
kérdést és azt javasolja, ne tegyék meg a – működtetés átadására vonatkozó szándéknyilatkozatot.
Sárközi Emília iskola tagintézmény-vezető: a Felszabadulás utca 53. szám alatti iskolaépület
felújításra szorul, ha átadják az épületet félő, hogy tönkre megy. Az állam a felújításra nem
biztos, hogy kellő figyelmet fordít majd. A Radnai utca 22. szám alatti épület rendben van,
még korábban fel lett újítva.
Nagy Attila Gyula polgármester: a közeljövőben energetikai pályázatok garmadával fognak
„kijönni”, tízszer ennyi támogatási összeggel. A legtöbb állami iskola indulni fog a támogatás
elnyeréséért, ami 100 %-os arányú lesz. A projekt lebonyolítása szempontjából jobb lenne, ha
a pályázatot az önkormányzat menedzselné.
Tóth András alpolgármester: az önkormányzati büdzsé jövőre szűkre szabott lesz, egy csomó
dologra jóval kevesebb pénzt kapnak majd. Az épület fenntartására fordított pénzt más
célokra is el tudnák költeni.
Dr. Sugár Anita jegyző: az említett pénzt – ha a fenntartást nem vállalják – nem maradna itt.
Tóth András alpolgármester: szerinte adják be a nyilatkozatot, vagyis adják állami
fenntartásba az iskolát. Az állam az átadás jogosságát úgyis felül fogja vizsgálni.
Sápi Zoltán iskolaigazgató: a társulásban résztvevő 3 település mindegyikén valamilyen
szinten már esett szó a közoktatás változásairól. Egyik önkormányzatnak sincs pontos
információja a dolgok állásáról. Forráskút át szeretné adni az üzemeltetést, míg Csólyospálos
fent szeretné tartani az iskolát.
Az önkormányzat azzal, hogy vállalja az iskola fenntartását, azt vállalja, hogy ugyanazon a
színvonalon működteti az intézményt, mint ha azt az állam tenné. De meg tudják-e ezt tenni?
Ha az állam vinné a működtetést, szerinte sokkal jobban járna az önkormányzat. Azonban azt
is tudni kell, hogy ha átadják a működtetést, akkor az egy csomó adminisztrációval jár,
átvilágítják
az
önkormányzat
működését,
gazdálkodását.
Szerinte a 15 milliós működési kiadás kb. 5-6 millióval több.
A technikai személyzet létszámának el kell érnie a pedagógus létszám 20 %-át.
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Sok aggálya van. Nem tudja, ha majd pl. a wc folyik, akkor a járási GAMESZ fog jönni
megjavítani – 3 hét múlva?
Nagy Attila Gyula polgármester: szerinte az az önkormányzat aki visszaadja az iskola
üzemeltetését, számíthat arra, hogy bevételektől eshet el, illetve akár a központi
költségvetésbe be is fizethet majd.
Böröcz Zsuzsanna gazdálkodási ügyintéző: Az iparűzési adó teljes összeggel marad ugyan,
viszont a helyben maradó SZJA-t és a gépjárműadó 60 %-át is „viszi” az állam.
Tóth András alpolgármester: a Technikai Csoportnak jelentős összegű a költségvetése,
egyenlőre nem látja, a csoport működéséhez honnan lesz pénz.
Nagy Attila Gyula polgármester: az iparűzési adó várható összege 52-53 millió forint lesz
éves szinten.
Böröcz Zsuzsanna gazdálkodási ügyintéző: ez az összegű iparűzési adó, a 2011. évi
tevékenysége után fizetett lesz.
Nagy Attila Gyula polgármester: a közigazgatási is hatalmas változáson megy át. Az országos
3200 db önkormányzat közül 800 db 2000 fő feletti lélekszámú önkormányzat marad majd
csak. A 3000 fő feletti lélekszámú önkormányzatok közül pedig csak 400 önkormányzat lesz
majd jövőre.
A Pénzügyi Bizottság aggályát fejezte ki, hogy ha most nyilatkoznak, mikor tudják
módosítani véleményüket újból?
Böröcz Zsuzsanna gazdálkodási ügyintéző: jelen jogszabályok szerint minden év május 30-ig
lehet módosítani a véleményt.
Dr. Sugár Anita jegyző: az iskola működtetés átadásáról nyilatkozni szeptember 30-ig lehet.
Ezt követően az Ebr rendszerben különféle – anyagi helyzetükre vonatkozó – táblázatokat kell
kitölteni. Nem tudni a számokból az állam mit fog leszűrni?
Az iskola működtetés kapcsán említett 15 millió forint körüli összeget szeretnék csökkenteni
egy alternatív tüzelésű kazán beiktatásával.
Barna Dániel képviselő: a munkaerőpiacot a közoktatás átszervezése hogyan fogja
befolyásolni? Üllésnek valószínűleg nem kell ennyi pedagógus.
Nagy Attila Gyula polgármester: a létszám alakulását január 1-jétől az állam fogja
szabályozni. Az állam átvállalta az önkormányzatoktól a létszám szabályozásának és a
szakmai munka irányításának a felelősségét.
Az állam felé esetlegesen a bérleti díj fizetés lehetősége is fennállhat.
Sápi Zoltán iskolaigazgató: az óvoda és iskola működésével kapcsolatban elmondja, jövő év
szeptemberétől meg kell emelni a szakmai létszámokat. Eddig az olyan kötelező feladatok
ellátásától, illetve munkakörök betöltésétől eltekintettek, mint pl. a pedagógiai asszisztens, a
rendszergazda, vagy a könyvtáros.
Az óvoda finanszírozása jövő évtől emelkedni fog. Hol itt a takarékosság?
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Nagy Attila Gyula polgármester: a közoktatásban helyi szinten 2008-ban is volt egy változás,
két település összefogásával egy intézményfenntartó társulás jött létre. Akkor ez a lépés
hatalmas felháborodást keltett, azóta az emberek látják, nincs félnivalójuk.
A mostani átalakítást az állam irányítja. Végső soron az iskola létszámok és épületek
racionalizálása lesz a cél. Az állam biztosan zár majd be épületeket, takarékossági
szempontokat figyelembe véve.
Nagy Attila Gyula polgármester: nem érti az állam miért ad lehetőséget arra, hogy a 3000 fő
feletti lélekszámú települések választhassanak a fenntartást illetően. A legjobb az lenne, ha a
működtetés az ő esetükben kötelező lenne.
Ő azt szeretné, ha az önkormányzat január 1-jétől vállalná az iskola fenntartását, de el tudja
fogadni azt a véleményt is, hogy tegyenek szándéknyilatkozatot arról, az iskolát nem képesek
fenntartani.
Böröcz Zsuzsanna gazdálkodási ügyintéző: változott a köznevelési törvény, a
nyilatkozattételre vonatkozó rendelkezések is szerepelnek benne. Úgy emlékszik, minden
évben lehet módosítani a fenntartásra vonatkozó testületi akaratot.
Sápi Zoltán iskolaigazgató: sok-sok kérdéses dolog merül fel már most a fenntartás és a
tulajdoni viszonyok kapcsán, pl. az, hogy az a digitális tábla, amit pályázaton nyertek és az
önkormányzaté, szakmai anyagnak minősül – jövőre az államé lesz?
Böröcz Zsuzsanna gazdálkodási ügyintéző: az is kérdéses, hogy a telefon, internet és
postaköltséget pl. ki fogja fizetni, mennyiben minősül ez szakmai kiadásnak, vagy mennyiben
nem. A gáz-, villany, víz, hulladékszállítás költsége esetében ez egyértelmű.
Nagy Attila Gyula polgármester: amikor adhoc jellegű intézkedésre lesz szükség, annak
milyen folyamata lesz? Itt helyben intéződik, vagy a központtól kell engedélyt kérni –
vállalva a késedelmesség esetleges következményeit.
Dr. Sugár Anita jegyző: ha a dolog olyan jellegű, hogy nem tűr halasztást, el kell végezni.
Elgondolása szerint, ha szakmai jellegű intézkedésről van szó, le lehet majd számlázni az
oktatási központnak.
Nagy Attila Gyula polgármester: a közigazgatás átalakulása az oktatás átalakulásánál
„símább” ügy.
Dr. Sugár Anita jegyző: ott nincs ekkora önállóság, ami egy kormányzati akarat
végrehajtásánál, nem is nagy baj.
Nagy Attila Gyula polgármester: a közoktatás átalakításánál az a baj, hogy a politikai akarat
mellé egy látszólagos demokráciát is beiktattak.
Sápi Zoltán iskolaigazgató: a létrejövő központi közoktatási intézmény gyakorlati működését
nem látja még tisztán. Zökkenőmentes lesz-e az átállás? Január 1-ig már csak 3 hónap van.
Tudomása szerint november 30-ig az intézmény személyi feltétele megteremtődik, a technikai
rész lesz érdekes.
Nagy Attila Gyula polgármester: kérdéses lesz, milyen személyeket vesz át az állam?
A pedagógusok és az iskolatitkár a szakmai létszámhoz tartoznak?
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Sápi Zoltán iskolaigazgató: igen.
Dr. Sugár Anita jegyző: a technikai személyzet munkáját elképzelhetőnek tartja, hogy ki lehet
számlázni.
Nagy Attila Gyula polgármester: az utolsó információja szerint a legcélravezetőbb az lenne,
ha nem nyilatkoznának, az iskola fenntartását az önkormányzat vállalná.
Mihálffy Lászlóné képviselő: régen nem döntöttek már érzelmi alapon, mindig az
önkormányzat teherbíró képessége alapján döntöttek.
Nagy Róbert képviselő: felelős döntést nem tudnak hozni, nincs információjuk. Érzelmi
alapon döntve: maradjon az iskola.
Nagy Attila Gyula polgármester: lehet, hogy nem lesz rossz ez az új rendszer, csak idő
kérdése. A fontos kérdés az lesz, buknak-e rajta anyagilag, vagy nem.
Javasolja, döntsenek úgy, hogy az önkormányzat fenntartja az iskolát.
A Képviselőtestület 6 igen, és 1 nem szavazattal a javaslattal egyetért, és az alábbi határozatot
hozza:
181/2012.(X.01)önkormányzati határozat
Tárgy: Szándéknyilatkozat – közoktatási intézmény ingó- és ingatlan vagyon működtetésére
HATÁROZAT
Üllés Községi Képviselőtestület a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97.§
(24) b) pontjára tekintettel dönt arról, hogy közoktatási intézményének működtetését a
rendelkezésre álló saját és átengedett bevételei terhére a következő naptári évben kezdődő
tanévtől – a továbbiakban is - vállalja.
Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:
1) Nagy Attila Gyula polgármester
2) Böröcz Zsuzsanna gazdálkodási ügyintéző
3) Irattár

Nagy Attila Gyula polgármester: miután további napirend nincs, megköszöni a részvételt és
az ülést berekeszti.

k.m.f.

Nagy Attila Gyula
polgármester

Dr. Sugár Anita
jegyző
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