Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága
2007. március 30-án 930 órakor megtartott ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme.
Jelen van:

Tóth István elnök és 5 fő bizottsági tag: Pőcze Levente, Kiss Sándor, Kószó Tamás,
Németh Attiláné és Balogh Sándor

Távol maradt: Dr. Pályi Ákosné
Tanácskozási joggal meghívottak:
Petró Ferenc polgármester, Dr. Keresztury Mónika jegyző, Ásotthalom Község
Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella iskolaigazgató
és Dr. Karsai Éva igazgatási ügyintéző
Tanácskozási joggal jelen van:
Petró Ferenc polgármester, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella iskolaigazgató és Dr. Karsai
Éva igazgatási ügyintéző
Jegyzőkönyv-vezető: Gábor Valéria titkársági munkatárs
Tóth István bizottsági elnök: köszönti a jelenlévőket és megnyitja az Oktatási, Művelődési és
Egészségügyi Bizottság ülését. Megállapítja, hogy az elnök és 5 fő bizottsági tag jelen van, az ülés
határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1. számú) meghívóban foglaltaknak megfelelően, tesz
javaslatot az ülés napirendjére.
1.) „Szándéknyilatkozat Öttömös községgel együttműködve Társulás létrehozására, közoktatási
intézmény közös fenntartása céljából” elnevezésű napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban Bizottság) a napirendre tett
javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
7/2007. (III.30.) OMEB határozat
Tárgy: Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 2007. március 30-ai ülés napirendjének
megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága egyetért Tóth
István elnök tárgyi indítványával, és az alábbiak szerint dönt:
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Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 2007. március 30-án 930 órakor ülést tart,
melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) „Szándéknyilatkozat Öttömös községgel együttműködve Társulás létrehozására, közoktatási
intézmény közös fenntartása céljából” elnevezésű napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
I. napirendi pont
„Szándéknyilatkozat Öttömös községgel együttműködve Társulás létrehozására, közoktatási
intézmény közös fenntartása céljából” elnevezésű napirendi pont véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Tóth István bizottsági elnök: felkéri a polgármestert, hogy egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: a Parlament a 2007. évi költségvetés elfogadásával úgy döntött, hogy
megváltoztatja a közoktatási intézmények finanszírozását. A többlet-támogatásokat csak abban az
esetben tudják igénybe venni a kis és közepes nagyságú települések, ha társulás formájában látják el az
intézmény működtetését.
A héten a Kincstár által szervezett ÖNHIKI-vel kapcsolatos előadáson a főosztályvezető elmondta,
hogy a finanszírozás többcélú társulás keretein belül történik majd kormányzati szándék szerint. Azok
a települések, amelyek 2007 decemberétől nem felelnek meg a létszámi követelményeknek, tehát a
csoportokat nem a törvényben foglaltak alapján alakítják ki, azok bizonyos feltételek mellett
nyújthatják be az ÖNHIKI-s igénylésüket.
Ruzsa Pusztamérgessel, Mórahalom Zákányszékkel és Ásotthalom Öttömössel való együttműködése
valósul meg az idén. Ez azt teszi lehetővé, hogy a többcélú társuláson keresztül az összes többlet
normatívát le lehet hívni (kb 30-40 millió Ft többletet jelent).
Ha létrejön az intézményi társulás mind az iskolában, mind az Önkormányzatnál növekedni fog a
feladatok száma. Az öttömösi iskola tagintézménye lesz az ásotthalminak, és az Önkormányzaton
keresztül zajlanak majd a pénzügyi tranzakciók.
Azok a többcélú társulások is, amelyek nincsenek kényszerhelyzetben (pl: Szeged) létrehozták a
közoktatásra vonatkozó társulást, mivel többletbevételhez juthatnak.
A végleges megállapodások májusban van júniusban, kerülhetnek a Képviselő-testület elé, ma egy elvi
szándéknyilatkozat tesz, arra vonatkozóan, hogy a feladat ellátást szeptember 1-jétől tagintézményi
társulás formájában látja el.
2008 szeptemberétől kötelező lesz ebben a formában ellátni a közoktatási feladatokat.
Kérdések, hozzászólások:
Tóth István bizottsági elnök: tehát társulás jön létre és nem többcélú társulás a közoktatásra
vonatkozóan? Melyik település lesz a központ?
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Petró Ferenc polgármester: a többcélú már létrejött, és ebben az esetben Ásotthalom lesz a központ.
Tóth István bizottsági elnök: ez így csak intézményi társulás, viszont ha mindhárom esetben ez
megvalósul, akkor többcélú társulás lesz abba az esetben, melyik település lesz a központ?
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella iskolaigazgató: félreértésről lehet szó. A többcélú kistérségi társulás
már működik Mórahalom a központ. Ezen társuláson belül, ha a települések 60% társul akkor oktatási
feladatok ellátására akkor többletbevételhez jutnak.
Tóth István bizottsági elnök: ezt értem, viszont létre kell majd jönnie az oktatásra vonatkozóan egy
többcélú társulásnak és annak melyik település lesz a központja?
Petró Ferenc polgármester: ez a tagintézményi társulás nem olvad be a meglévő többcélú társulásba,
viszont a többlet normatívát azon keresztül kapjuk meg lakosság arányosan. Mórahalom a központ
továbbra is.
Tóth István bizottsági elnök: azért kérdeztem, mert a központi településnek van lehetősége pályázni
különböző dolgokra ezért vannak fenntartásaim.
Petró Ferenc polgármester: erre most tudok példát említeni. Lehetőség van kisbuszok (19+1
személyes) beszerzésére mind a 9 település kap egyet, ha igényli.
Tóth István bizottsági elnök: jobb lett volna, ha legalább egyszer nem Mórahalom a központ.
Petró Ferenc polgármester: erről már 1-1,5 éve döntöttünk az oktatás terén.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella iskolaigazgató: az első évben remekül működött, most pedig a
többletszolgáltatásokért fizetni kell. Ezért vannak aggályaink, mert ha eredményesen működik a
tagintézményi társulás elképzelhető, hogy a többlet normatívát megszüntetik.
Petró Ferenc polgármester: kényszer pályán vagyunk, a jelenleg 75% többlettámogatást kapunk
jövőre már csak 50%-ot.
Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella iskolaigazgató: a kollegáim a munkaértekezletünk alkalmával
megfogalmazták az aggályaikat, és ezt szeretném megosztani Önökkel.
„-Nem támogatjuk, mert nem látjuk a szakmai és pénzügyi hátteret.
-Mivel ez a társulási forma ismeretlen dolog, ezért másokhoz hasonlóan nem kellene rögtön ezt
felvállalni nekünk sem.
-A Pusztamérgesi Iskola és a Bedő Albert Szakiskola tagintézményi működése sem volt sikeres
gazdálkodási vonalon határozott különélés a javasolt.
-A gyerekek utaztatása olcsóbb lenne, a tanyasi iskolák bezárást is magával hozta a modernizáció.
-Nem kaptunk részletes számokkal alátámasztott tervezetet az elképzelés megvalósítási lehetőségeiről.
-A közösködések eddig is sértették valamelyik intézmény, intézmények érdekekét (anyagi, eszköz,
fenntartási stb).
Elmondtam a kollegáknak azt is, hogy legfőbb szempont a többletbevétel mégis aggódnak.
Németh Attiláné bizottsági tag: mivel az iskolában dolgozom ezért én is részt vettem az értekezleten
miután igazgatónő, elmondta, hogy mi várható a következő időszakban, sokakban kétségek merültek
fel. Valamint hiányolták azt, hogy innen a hivatalból miért nem jött valaki, aki tájékoztatott volna
bennünket a várható eseményekről. Jöttek volna most az ülésre is többen, hogy kifejtsék véleményüket
csak nem megoldható, mert óráik vannak.
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Petró Ferenc polgármester: most csak egy szándéknyilatkozatot teszünk. Amennyiben Öttömöst
bizonytalanságban hagyjuk, akkor a többcélú társuláson keresztül fognak hatást gyakorolni
Ásotthalomra. Öttömösnek az ÖNHIKI igénylését be kell adnia, valamint határozatba kell foglalnia,
hogy társulás formájában látja el a feladatokat.
Májusban vagy amikor döntésre kerül a sor, akár vissza is vonhatjuk a nyilatkozatunkat.
Kiss Sándor bizottsági tag: javaslom, hogy módosítsuk a határozati javaslat 1 pontját kerüljön bele az,
hogy „szándéknyilatkozatot tesz”.
Petró Ferenc polgármester: rendben van így módosítjuk a határozatot.
Balogh Sándor bizottsági tag: javaslom, hogy fogadjuk el. Valamint, az előbb elhangzottakhoz azt
szeretném hozzáfűzni, hogy a Pusztamérgesi és a Bedő Albert Szakiskola együttműködése nem volt
sikeres így nem igaz. Két évig működött az volt a cél, hogy az átmeneti időszakot áthidalják és a Bedő
Albert Szakiskola nem akarta tovább fenntartani a fúziót.
Petró Ferenc polgármester: valóban nem akarta a Bedő Albert a fúziót, viszont annak ellenére
sikeresen működött.
Javaslom, hogy a Bizottság járuljon hozzá a szándéknyilatkozat tételéhez a végleges döntés, pedig
várhatóan júniusban lesz.
Több kérdés, hozzászólás nem volt
Tóth István bizottsági elnök: a határozati javaslat 1 pontjára vonatkozó módosító indítványt
szavazásra bocsátja:
-

„A Képviselő-testület s z á n d é k n y i l a t k o z a t o t t e s z , hogy Öttömös községgel
együttműködve társulást hoz létre az 1997. évi CXXXV. törvény 8.§. alapján közoktatási
intézmény működtetésére.”

Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság a kiegészítő indítványt 6 igen szavazattal
ellenszavazat nélkül elfogadta.
Tóth István bizottsági elnök a fentiekben elfogadott kiegészítő indítvánnyal együtt szavazásra
bocsátja a „Szándéknyilatkozat Öttömös községgel együttműködve Társulás létrehozására, közoktatási
intézmény közös fenntartása céljából” elnevezésű napirendi pont véleményezését.
Az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
8/2007. (III.30.) OMEB határozat
Tárgy: „Szándéknyilatkozat Öttömös községgel együttműködve Társulás létrehozására, közoktatási
intézmény közös fenntartása céljából” elnevezésű napirendi pont véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottsága egyetért Tóth
István elnök tárgyi indítványával, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság az előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
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2.) A Bizottság a határozat 1 pontját az alábbiak szerint javasolja k i e g é s z í t e n i :
-

„A Képviselő-testület s z á n d é k n y i l a t k o z a t o t t e s z , hogy Öttömös
községgel együttműködve társulást hoz létre az 1997. évi CXXXV. törvény
8.§. alapján közoktatási intézmény működtetésére.”

3.) A Bizottság a k i e g é s z í t ő j a v a s l a t t a l együtt az előterjesztést alkalmasnak
tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és e l f o g a d j a .
4.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot ismertesse a
Képviselő-testülettel.
Határozatról értesül:
1.) Tóth István bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Keresztury Mónika jegyző

Tóth István bizottsági elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás nem hangzott el
és az Oktatási, Művelődési és Egészségügyi Bizottság ülését 1000 órakor berekeszti.

Kmf.

Tóth István sk.
Oktatási, Művelődési és Egészségügyi
Bizottsági elnök

Gábor Valéria sk.
jegyzőkönyv-vezető

