Nézsa és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsának
1. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2011. január 11-én 11:00 órai kezdettel a
Társulási Tanács üléséről.
Jelen vannak: Laluja Imre polgármester Alsópetény
Terman Ildikó képviselő
Alsópetény
Mezei Csilla képviselő
Legénd
Styevó Gábor polgármester Nézsa
Zachar Zénó alpolgármester Nézsa
Tóth Károly képviselő
Nézsa
Távol volt:

Szavlik Zoltán polgármester Legénd

Meghívottak: Kucsera Andrásné igazgató
Zachar Kázmérné vezető óvónő
Págyor Józsefné pénzügyes
Wágnerné Fejes Mária könyvelő
Vargáné Fodor Rita pénzügyes Alsópetény
Turcsán Mónika jegyző
Az ülés elnöke: Styevó Gábor polgármester
Az ülés elnöke köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a (7 főből jelen van 6 fő) Társulási
Tanács ülése határozatképes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Turcsán Mónika jegyzőt.
A Társulási Tanács tagjai (6 igen) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja: Tóth Károly képviselőt.
A Társulási Tanács tagjai 6 igen 1 tartózkodás) egyhangú kézfelemeléssel a javaslatot
elfogadja.
Laluja Imre korelnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat:
1. A Társulási Tanács elnökének és elnökhelyettesének megválasztása
Előterjesztő: Laluja Imre elnök
2. A Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda pénzügyi beszámolója
Előterjesztő: Kucsera Andrásné igazgató
3. A Társulási Megállapodás felülvizsgálata, módosítási javaslatok.
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: elnök
5. Egyebek

A Társulási Tanács tagjai (7 igen) egyhangú kézfelemeléssel a napirendi javaslatot elfogadja.

1. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: fizetési nehézséggel küszködünk, Legénd Önkormányzatnak
február 15-ig át kell utalni 6,4 MFt-ot.
Alsópetény. decemberben jeleztük, hogy 400 eFt-ot utaljon, mert januárban fizetési gondok
lesznek. A bérek nem jöttek ki a normatívából. Tagóvoda tartozás: 542.350,-Ft
A bejáró gyerekek után járó 10.000,-Ft /fő/év kiegészítő normatívát nem utalja sem
Alsópetény, sem Legénd.
Zachar Zénó alpolgármester: ki nem kapta meg a fizetését?
Styevó Gábor polgármester: mindenki megkapta a fizetését, január 7-én pénteken lett utalva
az Alsópetényieknek.
A kistérségtől kaptunk 500 eFt-ot.
Sok kifizetetlen számla van: Lestyán Józsinak az iskolabusz 1,2 MFt, a Fáradt Vándor felé is
van.
Laluja Imre polgármester, elnökhelyettes: hasonlóképpen tudnám elmondani anyagi
helyzetünket. Ugyanaz a cipő szorít mindanyiunkat. 1-2 telket értékesítettünk, majdnem
feléltük saját magunkat, nem látom a megoldást. Mindenképpen költségtakarékos intézkedést
kell meglépni. A problémát akkor is meg kell oldani, ha jogszabályt sértünk, létszámhoz
hozzá kell nyúlni. Pistyúr Kati visszaállása is nehezíti anyagi helyzetünket.
A 25 gyerekből 14 gyerek óvodásunk van. 3 éves gyereket ne utaztassunk. Jelezni fogom az
országgyűlési képviselőnknek, hogy finanszírozzák le az óvodákat.
Vargáné Fodor Rita pénzügyes: létszám leépítési javaslat szerepel költségvetésünkben, be
kell nyújtani áprilisban a létszámcsökkentési pályázatot a kincstárhoz. Pistyúr Katalinról van
szó felmentési idő 50%-átra és a végkielégítés 100%-ra lehet pályázni.
Styevó Gábor polgármester: ha az önkormányzat becsődöl, akkor az iskola is, ezt sajnos
néhány pedagógus nem érti.
Laluja Imre polgármester, elnökhelyettes: építményadó bevételt várunk jövő hét folyamán
utalni fogunk.
Az elnök kéri beszámolójának elfogadását.
A Társulási Tanács 6 igen egyhangú kézfelemeléssel a beszámolót elfogadja.
2. Napirend tárgyalása
Kucsera Andrásné igazgató: ismerteti az iskola és tagintézmények 2011. évi költségvetési
koncepcióját.
A koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Wágnerné Fejes Mária könyvelő: az iskola 2011. évi költségvetése 80.915.500,-Ft körül fog
alakulni. A költségek adottak.
Legénd óvoda: 6.873 eFt
Alsópetény óvoda: 7.698 eFt + dologi kiadás 1,3 MFt + létszámcsökkentési kiadás 2.449 eFt
Nézsa óvoda: 11.972 eFt + jubileum juttatás
Nézsa iskola: 40.802 eFt + dologi mkiadás: 9.800 eFt
Mindösszesen 80.915 eFt
Nézsa óvoda:
Bevétel: 10.256 eFt
Kiadás: 11.973 eFt
Önk.hozzájárulás: 1.716 eFt
Alsópetény óvoda:
Bevétel: 5,3 MFt
Kiadás. 10.148 eFt
Önk. hozzájárulás: 5 MFt
Legénd óvoda:
Bevétel: 5.290 eFt
Kiadás: 6.873 eFt
Önk.hozzájárulás: 1,6 MFt
Nézsa iskola:
Bevétel: 35.387 EFt
Kiadás: 50.602,-Ft
Önk.hozzájárulás. 15.214 eFt.
Kistérségi támogatás: 9. 530 eFt

Laluja Imre polgármester, elnökhelyettes: 2011-től Alsópetény Önkormányzata fizeti a
Fáradt Vándor számláit.
Az elnök javasolja az Általános Iskola és Óvoda 2011. évi költségvetési koncepciójának
elfogadását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a Társulási Tanács (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
HATÁROZAT
1/2011.(I.11.)
A Nézsa és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsa a Mikszáth
Kálmán Általános Iskola és Óvoda (2618. Nézsa, Szondi út 99.) 2011. évi költségvetési
koncepcióját a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felhatalmazást ad a tag önkormányzatok pénzügyeseinek a költségvetés közös tervezésre.
Határidő: 2011. február
Felelős: Styevó Gábor polgármester, elnök.

3. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: javasolja a társulási megállapodás felülvizsgálatát és több
pontjának módosítását. Jelen helyzet szerint a tagönkormányzatoktól a havi utalások minden
hó 3-ig történjen meg.
A bejáró gyerekek után az önkormányzati hozzájárulás összegének javasolja: 25.000,Ft/fő/év.
Mezei Csilla képviselő: eddig 10.000,-Ft volt., nálunk ez lett elfogadva.
Styevó Gábor polgármester: Nézsa vonatkozásában ez 200 eFt/fő/év a kiegészítés.
Zachar Zénó alpolgármester: javasolja, hogy ebben a kérdésben, mivel vitát képez legyen
egy közös képviselő-testületi ülés.
Styevó Gábor polgármester: javasolja, hogy a havi elszámolás maradjon.
Vargáné Kovács Rita pénzügyes: a költségek viselése úgy alakul, hogy Nézsa
Önkormányzata bért és járulékokat fizet, ezen felüli kiadások Alsópetényt terhelik.
Kucsera Andrásné igazgató: költségcsökkentés miatt pedagógus átcsoportosítást végeztünk,
a törvény 2 óvónőt ír elő 1 csoporthoz, Pistyúr Katalint vettük fel.
Laluja Imre polgármester, elnökhelyettes: tudjuk a törvényt, nem tudsz mást csinálni, ezen
tanakodtunk, nem tudunk személyi kérdést felvállalni.
Az elnök javasolja: 2011.01.01-től a Fáradt Vándor Panzió Étterem (Romhány)
gyermekétkezetésről szóló számlái Alsópetény Önkormányzat nevére és címére kerüljön
kiállításra.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a Társulási Tanács (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
HATÁROZAT
2/2011.(I.11.)
A Nézsa és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsa úgy dönt,
hogy 2011. 01. 01. napjától a Fáradt Vándor Panzió Étterem
(Romhány)
gyermekétkeztetésről szóló számla Alsópetény Önkormányzata nevére és címére kerül
kiállításra.
Határidő: azonnal.
Felelős: Styevó Gábor polgármester, elnök.
Az elnök az ülést 12:17 órakor bezárta.
K.M.F.
Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

