JEGYZİKÖNYV

Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14-én
15.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl.

Jelen vannak:
Tiringer Mária polgármester
Gulyás Tibor alpolgármester
Bandi Istvánné képviselı
Kasza József képviselı
Tomasek Tamás képviselı
Megjelent meghívott:
Dr. Kardos Tamás körjegyzı
Szabóné Várady Katalin közoktatási szakértı
Fáncsik Judit jegyzıkönyvvezetı
Kalocsai Elemér szülı
Kacz Miklósné szülı
Mészáros Zsolt szülı
Mészáros Zsoltné szülı
Farkasné Oláh Zita szülı

Tiringer Mária polgármester: Köszönti a képviselı-testület ülésén megjelenteket,
megállapítja, hogy a megválasztott 5 fı település képviselı közül 5 jelen van, így az ülés
határozatképes, és azt megnyitja.
Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolja Bandi Istvánné és Kasza József képviselıket.
A képviselı-testület a javaslatot elfogadva a testületi ülésrıl készülı jegyzıkönyv
hitelesítıinek 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Bandi
Istvánné és Kasza József képviselıket megválasztotta.
Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.
A képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi napirendet fogadta el:
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Napirend:
1.) A „Kisiskolák újraindítására” pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester
2.)

Bejelentések
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) A „KISISKOLÁK ÚJRAINDÍTÁSÁRA” PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS
TÁJÉKOZTATÁS
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
(Elıterjesztés a tervezet a jegyzıkönyvhöz csatolva)
Tiringer Mária polgármester: Ismerteti az elıterjesztés szerint a napirendet. Tájékoztatja a
Képviselı-testületet, hogy az iskola újraindításával kapcsolatban a szülık nyilatkoztatása
megtörtént. 27 nyilatkozat került kiküldésre, ebbıl 8 nyilatkozat érkezett vissza az
önkormányzathoz. Az iskola elindításához minimum 8 szándéknyilatkozat szükséges.
Köszönti Szabóné Várady Katalin közoktatási szakértıt és a megjelent szülıket, a Cecei
Általános Iskola igazgatóhelyettesét. Megkéri az igazgatóhelyettes asszonyt, hogy ismertesse
a pályázattal kapcsolatos tájékoztatót.
Szabóné Várady Katalin közoktatási szakértı: Köszönti a Képviselı-testületi ülésen
megjelenteket.
Elmondja, hogy a sáregresi iskola a Cecei Általános Iskola tagintézményeként mőködne. A az
Alap-Cece-Sáregres-Vajta Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulás azért jött létre, hogy
közoktatási feladatokat közösen tudják ellátni.
Elmondja, hogy a nyilatkozatok alapján 1-3. évfolyamos tanulókról van szó. Az imént
elmondottak alapján összevont csoport lenne. A sajátos neveléső tanulók integrált oktatását is
meg kellene oldani. Gyógypedagógust alkalmazni mindenképpen szükséges.
Az iskola újraindításához különbözı feltételeknek kell megfelelni, mint például az ÁNTSZ
engedélye a feladatellátáshoz. A pedagógusok bére fiatal pedagógusok besorolási bérével
került kikalkulálásra. Tagintézmény vezetıt alkalmazni kell, egy pedagógus esetén is.
Elmondja, hogy az állam 21 fıre ad maximális támogatást, ahány fıvel kevesebb lenne a
létszám, annyival kevesebb normatívát lehetne igénybe venni.
Elmondja, hogy a sajátos neveléső tanulók esetén integrált oktatást kell biztosítani. Jelenleg
Cecén 1 fıállású gyógypedagógus és utazó pedagógusok látják el a sajátos neveléső tanulók
oktatását.
Elmondja, az iskolát minimum 5 évig kellene mőködtetni a pályázat értelmében. Ha
bármelyik szülı úgy dönt, hogy a gyermekét mégsem a sáregresi iskolába szeretné íratni,
akkor a pályázatot már nem tudnák benyújtani. Ha valaki év közben lép vissza, akkor az
iskolát fenn kell tartani.
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Elmondja, hogy pedagógiai szempont alapján a gyermeknek sokkal könnyebb homogén
csoportba járni, az összevont évfolyamokkal biztosított oktatás megterhelı a pedagógusok és
a tanulók számára is.
Tiringer Mária polgármesternek és Dr. Kardos Tamás körjegyzınek elmondja, hogy
becsülendı dolognak tartja, hogy a sáregresi képviselı-testület foglalkozik a pályázattal. Sok
önkormányzat még említés szintjén sem érintették a kisiskolák újraindításának lehetıségét.
Elmondja, hogy nem szeretné, ha a pályázat anyagi és egyéb gondot okozna az
önkormányzatnak. Reálisan kell látni és kezelni a jelenlegi pályázati feltételeket.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy az iskola megszőnése rosszul érintette a
sáregresi lakosok nagy hányadát. Megítélése szerint egy iskolát megtartani könnyebb feladat
lett volna, mint egy megszőnt intézményt újraindítani. Valóban reálisan kell látni a pályázat
vonatkozásában az elmondottakat, illetve a körülményeket.
Megköszöni a szülıknek, hogy a nyilatkozatot visszaadták, és ezzel lehetıséget adtak a
gyerekeknek, hogy a sáregresi iskolába járjanak.
Elmondja, egy intézmény maximum 30.000.000,- Ft–ra pályázhat. A pályázati anyagban
szerepel, hogy 2012. június 30-ig biztosítanak támogatást az iskolák mőködése. Nem lehet
tudni, hogy a késıbbiekben a kormány hogyan fogja támogatni a kisiskolák mőködését.
Elmondja, hogy a pályázat megismerését követıen a testület úgy határozott, hogy a
pályázattal kapcsolatban a szülıket tájékoztatni kell.
Elmondja, hogy a gyerekek közül 5 fı esetén kiegészítı, 3 fı esetén alap normatívával lehet
számolni a feladatellátáshoz biztosított forrás tekintetében, amely összesen 1.480.000,- Ft.
Megkérte Oláh Jánosné pénzügyi fımunkatársat, hogy számolja ki, hogy az önkormányzatnak
összesen mennyibe kerülne az iskola fenntartása a korábbi évek kiadásait alapul véve. A
kalkuláció alapján az önkormányzatnak összesen évi 6.956.000,- Ft kiadást jelentene az iskola
mőködtetése, ebbıl a dologi kiadás 2.112.000,- Ft, valamint 2 fıre a személyi juttatások,
járulékok 4.844.000,- Ft.
Szabóné Várady Katalin közoktatási szakértı: Elmondja, hogy mindenképpen 2 fı
pedagógus alkalmazásával kell számolni.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy a feladatellátáshoz az önkormányzatnak
5.476.000,- Ft-tal kellene hozzájárulni.
Szabóné Várady Katalin közoktatási szakértı: Elmondja, hogy a dologi kiadás összege
meglehetısen magas. A pedagógusok bérével kapcsolatban egy átlagos számot vettek alapul.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, reálisan kell látni az elmondottakat. Kicsi az esély
arra, hogy az önkormányzat újra tudná indítani az iskolát.
Tomasek Tamás képviselı: Felveti, hogy nem 5 évre kell az iskola újraindítására tervezni.
Az azt követı évekre is elıre kell gondolni az érintett gyermekek számával kapcsolatban.
Mészáros Zsolt szülı: Elmondja, hogy a jövıben lehet, hogy annyi óvodás sem lesz, hogy
meglegyen a 8 fı az iskolában.
Szabóné Várady Katalin közoktatási szakértı: Elmondja, hogy amennyiben bármilyen
okból kifolyólag nem teljesülnek a pályázati feltételek, akkor vissza kell fizetni a támogatást.
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Szabóné Várady Katalin közoktatási szakértı: Elmondja, becsüli a jelenlévı szülıket,
hogy a saját községük javát szem elıtt tartva akarták az iskolát újraindítani.
Kalocsai Elemér szülı: Elmondja, úgy gondolja, hogy nem mindegy a gyereknek, hogy
mikor kel fel, és mikor ér haza.
Tiringer Mária polgármester: Megköszöni a szülıknek, hogy a nyilatkozattételükkel
támogatták az iskola újraindítását. Elmondja, hogy nehéz szívvel ugyan, de javasolja, hogy a
megismert feltételekkel az önkormányzat ne nyújtsa be támogatási igényét a „Kisiskolák
újraindítása” pályázat tekintetében. Kérdezi, hogy van-e kérdése, illetve eltérı javaslata a
képviselıknek az elmondottakkal kapcsolatban.
Az elmondottakkal kapcsolatban további kérdés, eltérı javaslat nem hangzott el
Tiringer Mária polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:

31/2011. ( IV.14.) számú határozat

Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a „Kisiskolák
újraindítása” pályázat tekintetében nem kíván pályázatot benyújtani.

Tiringer Mária polgármester: Megköszöni a szülıknek és Szabóné Várady Katalin
közoktatási szakértınek a részvételt.
A szülık és Szabóné Várady Katalin elhagyják az ülés helyszínét.

2.) BEJELENTÉSEK
(Elıterjesztı: Tiringer Mária polgármester)
Tiringer Mária polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy az óvoda felújítására irányuló
pályázattal kapcsolatban az ismertetett feltételekkel aláírta Kállai Éva vállalkozóval a
szerzıdést.
Elmondja továbbá, hogy tájékoztatta Polgár Tibor lelkipásztort a református templom
díszkivilágításával kapcsolatban. Polgár Tibor elmondta, hogy fel fogják szerelni az
idıkapcsolót, és 3 órát fog világítani a reflektor 21.00 órától éjfélig.
Elmondja, hogy a szakértık által kalkulált összeg remélhetıleg reális lesz. Amennyiben a
közvilágítási számla tartósan a megemelkedett összegő volna, 5-700.000,- Ft –tal kerülne
többe az önkormányzatnak az évi közvilágítás. Az elmúlt hónapban már jelentısen
alacsonyabb összeget számlázott a szolgáltató. A megvizsgált számlák alapján nehéz követni
a szolgáltató által nyilvántartott fogyasztást. Megítélése szerint realizálódni fog a közvilágítási
számla összege, és a templom díszkivilágítása is mőködhetne tovább. Kérdezi, hogy az
elmondottak értelmében hozzájárulnak-e a képviselık a reflektor mőködéséhez.

5

Kasza József képviselı: Felveti, hogy az elmondott feltételekkel visszakapcsolhatják a
lámpát.
Tiringer Mária polgármester: Támogatja Kasza József képviselı javaslatát. Megkeresi a
Polgár Tibor lelkipásztort, és tájékoztatja a testületi ülésen elhangzottakról.
Gulyás Tibor alpolgármester: Felveti, hogy szerinte 11 óráig világítson a reflektor.
Bandi Istvánné képviselı: Elmondja, nem 1 vagy 2 órán van a hangsúly, hanem azon, hogy
tartsák be a megbeszélt feltételeket.
Tiringer Mária polgármester: Elmondja, hogy a jövıben a reflektor nem a közvilágítással
fog bekapcsolni, hanem 9 órától éjfélig fog világítani. Ez nyomon követhetı feltétel, és az
áramkimaradás nem lehet hatással a díszkivilágítás mőködésére.
Kasza József képviselı: Elmondja, emlékei szerint a reflektor mőködését a testület
havi 2.500,- Ft-tal támogatja, nem pedig 6.500,- Ft-tal.
Bandi Istvánné képviselı: Elmondja, határozat van arról, hogy az önkormányzat
2.500,- Ft-tal támogatja a kezdeményezést.
Tiringer Mária polgármester: Kérdezi, hogy van-e további kérdése a képviselıknek.

A testületi ülésen több hozzászólás, bejelentés nem hangzott el, Tiringer Mária polgármester
a testületi ülést 16.45 órakor bezárta.

K. m. f.

Tiringer Mária
polgármester

Dr. Kardos Tamás
körjegyzı

Jegyzıkönyv-hitelesítık:

Bandi Istvánné
képviselı

Kasza József
képviselı

