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Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Nagykamarás
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 13:00 órakor tartott
nyilvános ülésén
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületéből: Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester polgármester, Frank Lajos, Dr. Szikszai József, Szikszai László, Tamás József
képviselők
Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testületéből: Pelle István polgármester,
Drahos István, Karátsonyi András Ferenc, Nagy Sándorné, Urbán Ferenc József képviselők
Meghívottak: dr. Zelenyánszi Miklós Magyarbánhegyes Község Önkormányzat jegyzője,
Hoffmann Andrásné Nagykamarás Község Önkormányzat jegyzője Kalmár Mihály
Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Kovács Ferencné
Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola és Óvoda tagintézmény-vezetője
Sódarné Varga Gyöngyi Magyarbánhegyes polgármestere köszönti a megjelenteket és
megállapítja, hogy Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatképes, a megválasztott 7 képviselőből 5 jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat.
Pelle István polgármestere Nagykamarás polgármestere köszönti a megjelenteket és
megállapítja, hogy Nagykamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes,
a megválasztott 7 képviselőből 6 jelen van. Ismerteti a napirendi pontokat.
Napirend:
1. Magyarbánhegyes-Nagykamarás Általános Iskola
költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester

és

2. Logopédiai decentrum létrehozása, megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
3. Bejelentések
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Óvoda

2011.

évi

Sódarné Varga Gyöngyi polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet
Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan – elfogadott.
Pelle István polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontokat, melyet Nagykamarás
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – egyhangúan – elfogadott.
1.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Köszönti a megjelenteket.
Pelle István polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a Képviselő-testületeket, hogy a MagyarbánhegyesNagykamarás Általános Iskola és Óvoda 2011. költségvetését elkészítették. A tavalyi évhez
képest 3 millió forint került lefaragásra, ami a munkaruha juttatás eltörlését, túlóra költségek
stb. lefaragását jelenti. A társulás még mindig fennáll, így folyamatosan plusz normatívában
részesülünk. Jelenleg Nagykamarás Község Önkormányzata finanszírozza az igazgató vezetői
pótlékát. Nagykamarás Község Képviselő-testülete azzal a kéréssel fordul Magyarbánhegyes
Község Képviselő-testületéhez, hogy az igazgató vezetői pótlékát osszák meg egymás között.
A kormány tervez módosításokat az oktatással kapcsolatban, de még nem tudni, hogy milyen
irányban valósulnak meg ezek a módosítások. Ez határozza majd meg a társulás jövőjét.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Úgy gondolja, hogy még kormányzati szinten sem biztosak az említett változtatások.
A Képviselő-testülettel részben megtárgyalták az igazgató vezetői pótléka miatti pénzügyi
megállapodás módosítását. Javasolja, hogy ne kerüljön módosításra a jelenlegi pénzügyi
megállapodás, azaz az igazgató vezetői pótlékát továbbra is Nagykamarás Község
Önkormányzat finanszírozza. Kéri a Képviselő-testületek véleményét ezzel kapcsolatban.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság azon a véleményen van, hogy a pénzügyi megállapodás
maradjon változatlan. Nem szerették volna, hogy bármelyik település kárára módosítsák a
megállapodást, ezért javasolta, hogy a két település polgármestere és jegyzője tárgyalja meg
ezeket a dolgokat.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
A két jegyző konzultált, de nem született megállapodás.
Nagy Ferencné képviselő:
Kérdése, hogy miről folyt a konzultáció a pénzügyi megállapodással kapcsolatban?
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Megnézte a korábbi évek pénzügyi megállapodásait is, és gondolja, hogy a tavalyi évben
született először olyan megállapodás, ami abszolút igazságos abból a szempontból, hogy
mindkét önkormányzat viseli azokat a terheket, amelyeket vállalt, és azokat az előnyöket,
amelyeket kiharcolt. Nagykamarás Képviselő-testülete jelöli ki az igazgató személyét, amihez
Magyarbánhegyes Képviselő-testülete hozzájárult. Véleménye szerint ez azzal a
kötelezettséggel jár, hogy a vezető pótlékot teljes egészében Nagykamarás Község
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Önkormányzata finanszírozza. Az igazgató útiköltségét 50-50%-ban finanszírozza a két
önkormányzat, az adminisztratív dolgozó bérét, az tagintézmény-vezető bérét pedig
Magyarbánhegyes Község Önkormányzata finanszírozza.
Nagy Ferencné képviselő:
Kérdése, hogy törvény mit ír elő ezzel a megállapodással kapcsolatban?
Hoffmann Andrásné jegyző:
A megállapodás csak az önkormányzatok megállapodásától függ.
A társulás megalapításakor még nyilvánvalóan nem született megállapodás arról, hogy ki
legyen a gesztor, ki jelölje ki az igazgató személyét. Nagykamarás szívesen vállalta volna a
gesztorságot, de beleegyeztek abba, hogy Magyarbánhegyes legyen, mert nagyobb
lélekszámú település, nagyobb az iskola létszáma. Ennek fejében Nagykamarás legalább az
igazgató személyének kijelölésében dönthet. Nem volt felesleges dolog, hogy minden évben
áttekintették a pénzügyi megállapodást. Az igazgatói státusz nemcsak Nagykamarás, hanem
Magyarbánhegyes tekintetében is fokozott felelősséget jelent. Az igazgató magasabb vezetői
státuszához 4, míg a vezetői státuszhoz 8 óra kötelező óraszám társul, így ebből a
szempontból Nagykamarás Önkormányzat jár rosszabbul. Az igazgató 4 órát tanít
Magyarbánhegyesen, 2 órát Nagykamaráson. A 4 kötelező órát nem Nagykamaráson tölti le.
A vezetői státuszhoz tartozó 4 órát Magyarbánhegyesen tartja, így indokoltnak tartja a vezetői
pótlék megosztását, ami 46 ezer forint gyermeklétszám arányában. Ez nem egy jelentős
összeg, de gesztusértékűnek tartaná, ha Magyarbánhegyes ezt vállalná.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
A Pénzügyi Bizottság felvetette, ha a vezetői pótlék megosztásra kerül, akkor az
adminisztratív dolgozó bérét is osszák meg.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Úgy gondolja, hogy a gesztorság nagyobb költséget jelent, de Magyarbánhegyes
Önkormányzat ezt viseli, és semmi kivetnivalót nem talál ebben. Ha az az igény, hogy az
igazgató több órát töltsön Nagykamaráson, akkor megegyezhetnek róla.
Hoffmann Andrásné jegyző:
Egyetért abban, hogy az igazgató töltsön több órát Nagykamaráson, de akkor is megmarad a 4
és 8 óra különbsége.
Tamás József képviselő:
Úgy gondolja, hogy ez csak a tantárgyfelosztás kérdése.
Pelle István polgármester:
Az a véleménye, hogy ha óraszámban lehet változtatni, akkor egyezzenek meg erről.
Tisztában van vele, hogy vannak olyan időszakok, amikor egyik-másik tagintézményben több
időt kell töltenie az igazgatónak, mint például az iskola felújítása idején.
Kalmár Mihály igazgató:
Azért tölt több időt Magyarbánhegyesen, hogy a szakos ellátottság biztosítva legyen, mert
nincs másik testnevelés tanár. Más pedagógusok esetén is így működik a dolog.
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Urbán Ferenc a Pénzügyi Bizottság Elnöke:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2011. költségvetés tervezetét, és elfogadhatónak találta.
Egyedül a vezetői pótlék megosztását kérné Magyarbánhegyes Önkormányzatától, mert
gesztor település révén nyilván itt kell, hogy letöltse a több időt. Nehéz gazdasági helyzetben
vannak, és ezzel segíthetné Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Nagykamarás Község
Önkormányzatát.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Véleménye szerint az adminisztratív dolgozó bére miatt az igazgató vezetői pótlékát
Nagykamarásnak kellene finanszíroznia. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi pénzügyi
megállapodás a jövőre nézve is tökéletes.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
Úgy gondolja, hogy azért, hogy egyik fél se érezze az igazságtalanságot, a vezetői pótlékot és
az adminisztratív dolgozó bérét is osszák meg.
Pelle István polgármester:
Úgy gondolja, hogy hagyják változatlanul a pénzügyi megállapodást.
Hudák István képviselő:
Úgy gondolja, ha az adminisztratív dolgozó bérét és a vezetői pótlékot megosztanák, akkor az
igazgató bérét is meg kellene osztani, és így Nagykamarást terhelné kevesebb költség.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Az igazgató bérét semmiképpen sem oszthatnák meg, mert Magyarbánhegyes is fenntart egy
tagintézmény-vezetőt.
Hudák István képviselő:
A kettő közötti különbség a letanított órák számában és ennek költségeiben van.
Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Ha nem lenne társulás, akkor nem lenne szükség plusz egy főre, aminek költségeit teljes
egészében Magyarbánhegyes finanszírozza.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja a 2011. évi költségvetést. Szavazásra teszi fel a 2011. évi
költségvetéssel kapcsolatos határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
17/2011. (III.16.) Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Képviselő-testülete elfogadja a Magyarbánhegyes-Nagykamarás
Általános Iskola és Óvoda Magyarbánhegyes és Nagykamarás községek által közösen
fenntartott intézmény előterjesztett 2011. évi költségvetését. Kötelezi Magyarbánhegyes, mint
gesztor település polgármesterét, hogy az intézmény költségvetését (178.328 ezer forint
kiadással és ugyanennyi bevétellel) tervezze be a Magyarbánhegyes Önkormányzat
költségvetésébe és gondoskodjon annak végrehajtásáról.
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Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: Folyamatos
Pelle István polgármester:
Elfogadásra javasolja a 2011. évi költségvetést. Szavazásra teszi fel a 2011. évi
költségvetéssel kapcsolatos határozati javaslatot.
Nagykamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal és 1
tartózkodással a következő határozatot hozta.
35/2011. (III.16.)
határozata:

Nagykamarás

Község

Önkormányzat

Képviselő-testületének

Nagykamarás Község Képviselő-testülete elfogadja a Magyarbánhegyes-Nagykamarás
Általános Iskola és Óvoda Magyarbánhegyes és Nagykamarás községek által közösen
fenntartott intézmény előterjesztett 2011. évi költségvetését. Kötelezi Magyarbánhegyes, mint
gesztor település polgármesterét, hogy az intézmény költségvetését (178.328 ezer forint
kiadással és ugyanennyi bevétellel) tervezze be a Magyarbánhegyes Önkormányzat
költségvetésébe és gondoskodjon annak végrehajtásáról.
Felelős: Pelle István polgármester
Határidő: folyamatos
2.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Ismerteti a logopédiai decentrum létrehozásával
jegyzőkönyvhöz csatolt 1. számú melléklet.)

kapcsolatos

előterjesztést.

(A

Pelle István polgármester:
Ha a kistérség pénzügyileg rosszabb helyzetbe kerül, akkor előfordulhat, hogy következő
félévben az önkormányzatoknak kell finanszírozni a logopédiát.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a logopédiai decentrum létrehozásával
kapcsolatos határozati javaslatot.
Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal –
egyhangúan – a következő határozatot hozta.
18/2011. (III.16.) Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Békési Kistérségi
Többcélú Társulása által készített, az előterjesztés mellékletét képező megállapodást
elfogadja. Felhatalmazza Sódarné Varga Gyöngyi polgármestert a megállapodás aláírására.
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Felelős: Sódarné Varga Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal
Pelle István polgármester:
Elfogadásra javasolja és szavazásra teszi fel a logopédiai decentrum létrehozásával
kapcsolatos határozati javaslatot.
Nagykamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúan –
a következő határozatot hozta.
36/2011. (III.16.) Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Nagykamarás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Békési Kistérségi
Többcélú Társulása által készített, az előterjesztés mellékletét képező megállapodást
elfogadja. Felhatalmazza Pelle István polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Pelle István polgármester
Határidő: azonnal
3.NAPIREND
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületeket, hogy részt vett egy tantestületi ülésen. Szeretné, ha
Kalmár Mihály igazgató úr beszámolna erről.
Kalmár Mihály igazgató:
A tantestületi ülést többek között azzal a céllal hívták össze, hogy a pedagógusok többet
tartózkodjanak az iskolában, plusz feladatokat vállaljanak. Nagykamaráson a költségek
csökkentése érdekében minden pedagógus lemondott egy túlóráról, ami több mint 600 ezer
forintot tesz ki. Magyarbánhegyesen 900 ezer forint lett a költségvetésben betervezve túlórára.
Ezt az átjárások teszik ki. A Képviselő-testületnek volt egy kérése, elvárása, amit véleménye
szerint teljesíteni kell. Szerette volna, ha a pedagógusok IPR keretében többet foglalkoznának
a HHH-s gyermekekkel, felzárkóztató órákat tartanának, természetesen bérért. Sajnálatos
módon az a magyarbánhegyesi tantestület esetében vádaskodásba ment át. Ellenállásba
ütköztek, de ragaszkodni fognak ehhez az elképzeléshez továbbra is. Félévkor sok volt a
bukott tanuló, ezért úgy gondolja, hogy jogos a kérés, hogy ezekkel a gyerekekkel többet
foglalkozzanak a pedagógusok. Van egy új iskola, ezért új rendszert kell kiépíteni. Probléma
az is, hogy már most sem tartják be a pedagógusok a házirendet. Egy épületben vannak, így
könnyebben és többet tudnak kommunikálni, többet tudnak foglalkozni egymással. Sajnos
voltak olyan pedagógusok, akik a munkájuk alapján jogtalanul illették kritikával az
intézkedéséket, kéréseket.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Először nem tudta mire vélni a pedagógusok viselkedését, nem tudta eldönteni, hogy kinek
szólt ez a támadás. Természetesen az első dolog, ami szóba került, a pénz. Meg tudja
erősíteni, hogy a fenntartónak, szülőknek, a gyerekeknek és a falunak is vannak elvárásai, ami
oda-vissza működik. Ez nem volt egy fair dolog a tantestület részéről. Úgy gondolja, hogy a
demokráciát a tantestület nem jól gyakorolja, ami annak tudható be, hogy ez még egy új
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társulás. A pedagógusok tele voltak keserűséggel, indulattal. Úgy gondolja, ezt be lehet tudni
a vezetőségnek is, és a tantestületnek is. Kérdése, hogy mikor elfogadták a házirendet, akkor
miért nem mondták el a pedagógusok, hogy problémájuk van vele? Nem volt rá lehetőségük?
Kovács Ferencné tagintézmény-vezető:
Az új iskola új helyzeteket, problémákat hozott. Már az egész iskolára, gyermekekre
felügyelni kell, nemcsak az osztályra.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Rosszul esett, hogy kritizáltak a tanárok az óvónők munkáját és azt mondták, hogy utálnak a
gyerekek az új iskolába járni.
Kovács Ferencné tagintézmény-vezető:
Úgy gondolja, hogy az új helyzethez való alkalmazkodásra idő kell. Eddig is úgy volt, hogy
ami volt feladat, azt megcsinálták. Azt sérelmezték, hogy ne mondják meg nekik, hogy
melyik napokon kell bent maradni tanítás után az iskolában.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Feltette a pedagógusoknak azt a kérdést, hogy hogyan tudnák a szakmai színvonalat
magasabbá tenni, a gyermekeket az iskolában tartani. Egy pedagógustól kapott erre kielégítő
választ.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
Nem volt jelen a megbeszélésen, de azt szűrte le az előbb elmondottakból, hogy a
pedagógusok felé irányuló kérdésekre, kérésekre rögtön vádaskodással, személyeskedéssel
válaszolnak. Úgy gondolja, hogy ez nem megengedhető. Végre most a vezetés megköveteli a
már többször kifogásolt dolgokat, és nem teljesítik. Ennek a végrehajtásában támogatni kell
az igazgatót.
Kalmár Mihály igazgató:
Az első támadási pont az volt, hogy nem mondanak le semmiféle pénzről, de erről
Magyarbánhegyesen nem is volt szó, csak Nagykamaráson, de nem akarták megérteni.
Pelle István polgármester:
Nagykamaráson is van egy felújított iskola, és előfordulnak rongálások, problémák. Ha
például valami gond van az ügyeletes tanár felügyelete alatt, akkor már nem az igazgató a
felelős.
Urbán Ferenc a Pénzügyi Bizottság Elnöke:
Részt vett a költségvetés vitájában, és őt is megdöbbentette a pedagógusok mentalitása,
egymás támadása. Nincs már hivatástudatuk. Évek óta kérte, hogy vegyen rész egy-egy
képviselő a tantestületi üléseken, hogy lássa ezeket a problémákat. Ennek megoldásában a
Képviselő-testületeknek is nagy felelőssége van.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
Úgy gondolja, hogy a pedagógusoknak lehet kifogása a vezetéssel szemben, de ez nem fair
dolog, hogy amikor számon kéri a vezetés őket, akkor támadnak és jönnek a hibák.
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Tamás József képviselő:
Részben ért egyet azzal, hogy ez egy munkahely, mert humán szféra, ezt nem lehet úgy
vezetni, mint egy gyárat. A nevelőtestületi légkör kialakításában nagy felelőssége van a
vezetésnek. A közoktatási törvény előírja, hogy a pedagógusnak a szünetekben stb. mivel kell
foglalkozni, előírja, hogy milyen tevékenységeket kell elvégezni a kötelező 40 óra
munkaidejében. Az, hogy a nevelőtestület ezt csinálja vagy nem, az vezetői probléma. A
Képviselő-testületek fenntartók, nem kell átvenni a vezető feladatát. Komoly kétségei vannak,
mert a bizottsági és testületi ülésen feltárt olyan dolgokat, amik szabálytalanságok. Egy része
érinti a költségvetést is. Elemezte a tantárgyfelosztást, és azt tapasztalta, hogy több
osztályfőnöki óra van beírva, mint lehetne. Ezt a fenntartó nem engedélyezte. Ennek azért van
jelentősége, mert túlórát eredményez, ez pedig a két település esetében a 800 ezer – 1 millió
forintot is elérheti. Véleménye szerint meg kellene nevezni a pótlékokat, mert nem mindegy,
hogy milyen, ugyanis ezt vagy be kell venni a túlóra kiszámításában, vagy nem. Folyamatos
probléma van az intézményi dokumentációk közzétételében, formai, tartalmi hibáival is,
például kompetenciamérés, munkaterv stb.. Úgy gondolja, hogy el kell gondolkodni a
testületeknek azon, hogy mennyire kell a szakmai hibák helyrehozatalát felvállalni. Nem ért
egyet azzal, hogy ez nem vezetői feladat. Máshol kell a bajok gyökerét keresni. A Képviselőtestület különböző döntései sem lettek átvezetve a programokba.
Dr. Szikszai József a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke:
Nem arról beszélt, hogy át kell venni az igazgató feladatait, hanem a pedagógusoknak nem
volt helyes az a megnyilvánulása, hogy a számonkéréskor támadták. Vannak problémák, amik
már a szakmai és emberi dolgoktól is messze vannak.
Urbán Ferenc a Pénzügyi Bizottság Elnöke:
Úgy látja, hogy Tamás József képviselőtársa is inkább a vezetőt támadta. Szomorúnak tartja,
hogy szankciókat kell bevetni a pedagógusok ellen, és rá kell venni őket a helyes
munkavégzésre.
Tamás József képviselő:
Egyetértenek, de máshova vezeti vissza a problémákat. Szakmai oldalról látja. Amilyen
szokásrendszerbe, kialakult munkarendbe kerül egy pedagógus, úgy fogja végezni a munkáját.
Kalmár Mihály igazgató:
Úgy gondolja, ha leültek volna például az osztályfőnöki pótlék problémáját megbeszélni,
akkor tisztázni lehetne ezeket a dolgokat és nem a testületi ülésen kellene ezt megtárgyalni.
Sódarné Varga Gyöngyi polgármester:
Szakmailag a képviselők nem látnak ebbe bele. A pedagógusoknak nem kellene kérkedni
azzal, hogy ez egy hivatás. Nem kellene folyamatosan a Munkaügyi Bírósággal fenyegetni.
Nagy Sándorné képviselő:
Visszatérne a költségvetéshez, mert még mindig úgy gondolja, hogy le lehetne faragni
bizonyos költségeket. Olyan feladatok vannak, ami nem kötelező, például étkezési
hozzájárulás, könyvbeszerzés, munkaruha. Még mindig nem tudja, hogy bírják-e
finanszírozni?
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Dr. Zelenyánszki Miklós jegyző:
Úgy gondolja, hogy a Képviselő-testületeknek nem abban kellene gondolkodni, hogy minden
plusz juttatást elvegyenek a dolgozóktól, de ezekért a kiváltságokért el kell várni azt, hogy
teljesítsék az elvárásokat.

Mivel több hozzászólás nem volt, Sódarné Varga Gyöngyi polgármester az együttes
Képviselő-testületi ülést 15:50-kor bezárta.

Kmf.

Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester

dr. Zelenyánszki Miklós
jegyző

Pelle István
polgármester

Hoffmann Andrásné
jegyző
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