
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

Szám: 437-7/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: A  „Lesence  Völgye”  Általános  Iskola  közös  fenntartására  létrejött  Közoktatási 
Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Tanácsának  2010.  december  08-án  (szerdán) 
17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Művelődési Ház, Lesenceistvánd

Jelen voltak:       Mészáros  László,  a  Társulási  Tanács  elnöke,  Tóth  Csaba,  a  Társulási  Tanács 
elnökhelyettese,  Sáfár  Béla,  Balogh  Ákos,  Csekőné  Ernhoffer  Ilona,  Illés  Dezső, 
Piskor Lajosné, Völgyi  Antalné, Nagy Károly,  Orbán Kálmán, Varjúné Fodor Edit, 
Kigyós  Ferenc,  Gelencsér Ferencné, Bogdán Csaba,  Kulcsár Gábor,  Nyirő Katalin, 
Kovács Károly, Madárné Németh Mária, Perger István, Sári Lajos és Gábor Oszkár 
társulási tanács tagok.

Távolmaradását jelezte  :   Dr. Benedek Ádám társulási tanács tag

Dr. Takács Nóra körjegyző; Töreky Ottóné pénzügyi főmunkatárs
Lakatos Adrienn jegyzőkönyvvezető

Mészáros László, a Társulási Tanács elnöke: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, s a jelenléti ív 
alapján  megállapította,  hogy  a  22  fős  Társulási  Tanács  tagjai  közül  21  fő  megjelent,  1  fő 
távolmaradását jelezte, így a Társulási Tanács ülése határozatképes, azt megnyitotta.

A Társulási  Tanács  tagjai  közül  Bogdán Csaba és  Balogh Ákos  társulási  tanács  tagokat  javasolta 
jegyzőkönyv-hitelesítőknek.

Egyéb javaslat nem hangzott el, így kérte indítványának elfogadását.

A  Társulási  Tanács  21  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  tartózkodás  nélkül  jegyzőkönyv-
hitelesítőnek Bogdán Csabát kijelölte.

A  Társulási  Tanács  21  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  tartózkodás  nélkül  jegyzőkönyv-
hitelesítőnek Balogh Ákost kijelölte.

Mészáros László a társulási tanács elnöke javaslatot tett a napirendre.

A a társulási tanács elnöke szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.

A  társulási  tanács  21  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbiak  szerint 
állapította meg az ülés napirendjét:



NAPIRENDI PONTOK:

1. Tájékoztató a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 2010. háromnegyedévi 
gazdálkodásáról
2. „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 2011. évi költségvetési koncepciója
3. „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. Tájékoztató a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 2010. háromnegyedévi 
gazdálkodásáról
Előterjesztő: Völgyi Antalné igazgató
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mészáros  László  társulási  tanács  elnöke:  Elmondta,  hogy  a  társulási  tanácstagok  az  írásos 
előterjesztést megkapták. Megkérdezte Völgyi Antalné társulási tanácstagot, iskolaigazgatót, hogy a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e kiegészítenivalója?

Völgyi  Antalné társulási  tanács  tag,  iskolaigazgató:  Az iskolai  intézményi  étkeztetés kiadási  és 
bevételi előirányzata nem időarányosan teljesült,  melynek oka, hogy a nyári szünetben nem kellett 
térítési  díjat  fizetni.  A  dologi  kiadások  50%-ra  teljesültek,  melynek  oka,  hogy  a  tankönyvek  és 
bérletek költsége szeptember után jelentkezik az intézménynél.  A dologi kiadások között a villany 
esetében 217,- ezer Ft visszatérítés szerepel. Ennek oka az volt, hogy nem működött a villanyóra, 

Mészáros  László  társulási  tanács  elnöke:  Megköszönte  az  iskolaigazgató  szóbeli  kiegészítését. 
Kérte a társulási tanács tagjainak kérdéseit, észrevételeit a napirendi ponthoz. 

Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el, kérte a háromnegyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató 
elfogadását.

A Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Tanács 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül az alábbi határozatot hozta:

14/2010. (XII.08.) számú TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁROZAT

A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású 
Általános Iskola 2010. III. negyedévi beszámolója” című előterjesztést megtárgyalta és a következő 
határozatot hozza:

A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 
2010. III. negyedévi beszámolóját alábbiak szerint állapítja meg:
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Bevételek E Ft-ban

Kiadások E Ft-ban
Kiadások  Főbb  kiadási 
címenként

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat

teljesítés

Felhalmozási kiadások - - -
Személyi juttatások 51.969,- 54.135,- 38.617,-
Külső  személyek 
juttatásai

- - -

Munkaadókat  terhelő 
járulékok 

12.702,- 13.285,- 9.887,-

Támogatás  ért.  műk. 
kiadás

- - -

Dologi  kiadások 
összesen:

19.609,- 19.809,- 9.975,-

Általános tartalék - - -
Átfutó kiadás - - -
Kiadások összesen: 84.280,- 87.229,- 58.479,-

Határidő: 2010. december 15.
Felelős:Társulási tanács elnöke

2. „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 2011. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Völgyi Antalné igazgató
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mészáros  László  társulási  tanács  elnöke:  Megkérdezte  Völgyi  Antalné  társulási  tanácstagot, 
iskolaigazgatót, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kiegészítenivalója?

Völgyi  Antalné  társulási  tanács  tag,  iskolaigazgató:  Az  iskola  2011.  évi  költségvetési 
koncepciójával  kapcsolatban elmondta,  hogy a  2010-es évhez képest  az iskola létszámkerete  1 fő 
pedagógus álláshellyel csökken. A dolgozó munkaviszonya 2011. január végén szűnik meg.

Mészáros László társulási tanács elnöke: Tájékoztatta a társulási tanács tagjait, hogy az intézmény 
az idei évhez képest a 2011-es évben kevesebb normatívát kap. Ennek egyik oka, hogy a társulási 
normatívát az intézmény jövő év szeptembertől decemberig nem kapja meg. Ezáltal 4/12 -el kevesebb 
társulási normatívát kap az iskola. Az elmúlt években a gyermeklétszám folyamatosan csökken. A 
normatíva pedig létszámhoz kötött. A gyermeklétszám miatti normatíva csökkenés 5.000,- ezer Ft-ot 
jelent. 

Bevételi jogcímenként Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat

teljesítés

Intézményi 
finanszírozás

82.479,- 84.535,- 61.337,-

Átvett pénzeszköz - 200,- 200,-
Intézményi saját bevétel 1.801,- 1.801,- 2.715,-
Előző  évi 
pénzmaradvány 
igénybevétele

- 693,- 693,-

Kamat - - 1,-
ÁFA visszatérítés
Bevételek összesen: 84.280,- 87.229,- 64.946,-
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Az Önkormányzatok hozzájárulása jelentős, 38.000,- - 40.000,- ezer Ft-ról van szó. A költségvetési 
koncepciót  elfogadásra  javasolta.  A  béren  kívüli  juttatásokat  az  önkormányzatok  2011.  évi 
költségvetésének készítésekor felül kell vizsgálni.

Kigyós Ferenc társulási tanács tag: Az intézmény 2011. évi költségvetési koncepcióját elfogadásra 
javasolta.  Az  iskola  összevonásakor  az  állam támogatta  a  társulásokat.  Jelenleg  pedig  a  társulási 
normatívákat csökkenti. Véleménye szerint a jövőben a kis létszámú iskolák összevonására kerül sor, 
vagy  az  iskolák  a  kistérségekhez  kerülnek.  Kérte  az  iskolaigazgatót,  készítsen  kimutatást  arra 
vonatkozóan,  hogy az  iskolabuszra  a kistérségtől  milyen  támogatást  kap az  intézmény.  Meglátása 
szerint egy busz több helyről is fizetve van.

Völgyi  Antalné  társulási  tanács  tag,  iskolaigazgató:  A  kistérség  a  reggeli,  valamint  15.30-as 
buszokért fizet. Ezeken a buszokon a tanulók térítésmentesen utazhatnak. A 6. óra után a gyermekek 
egy Tapolcáról induló polgári járattal mennek haza lesenceistvándról uzsára. Lesenceistvándról 13.30-
kor indul egy busz, amelyre tanári felügyeletet biztosít az iskola az alsós tanulóknak. Ez a busz is 
polgári járat, melyre az iskola bérletet vásárol a tanulóknak. A lesencefalui tanulók reggel és délután is 
polgári  járattal  közlekednek,  kivéve a napköziseket.  Ők délután az iskolabusszal  jönnek vissza.  A 
2010-es évben 680,- ezer Ft-ba kerültek a bérletek, melyet a kistérség mindig kifizetett.

Mészáros László társulási tanács elnöke: A Kistérség az iskolabusz normatívából határozat alapján 
20 %-ot visszafog egyéb célokra. 80 %-on oldja meg az iskolabusz ellátást, mely az egész kistérség 
érdekeit egységesen szolgálja.

Kovács  Károly  társulási  tanács  tag:  Kistérségi  társulási  ülésen  elhangzott,  hogy  az  iskolabusz 
kérdése kistérségi szinten lesz kezelve, várhatóan 2011. májusában kerül napirendre a kérdés. Több 
település is van a térségben, aki fizet azért a Volán társaságnak, hogy a busz a településre bemenjen. 
Uzsa esetében ez havonta 30,- ezer Ft-ot jelent. 

Tóth  Csaba  társulási  tanács  elnökhelyettese:  Az  iskola  2011.  évi  költségvetési  koncepcióját 
elfogadásra javasolta. Sajnos az Önkormányzatok nem tudják érvényesíteni akaratukat, hogy kedvező 
díjtételekért,  a  piaci  verseny  alapján  versenyezzenek  a  közszolgáltatók  a  szolgáltatást 
igénybevevőkért.  Az  iskola  költségvetése  Lesenceistvándnak  a  legnagyobb  teher,  mert 
Lesenceistvándról jár a legtöbb tanuló az intézménybe. Elnézést kért az iskola gazdasági vezetőjétől, 
amiért a legutóbbi polgármesterekkel történő egyeztetéskor a normatíva igényléssel kapcsolatban nem 
adott  neki  igazat.  Kérte  az  iskolaigazgatót,  hogy  bocsánatkérését  tolmácsolja.  A  bocsánatkérést 
személyesen is megtette.

Mészáros László társulási tanács elnöke: A normatíva igénylésnél két év október 1-i  statisztikai 
létszámát kell figyelembe venni. Rugalmatlan a közoktatás normatíva igénylése.

Tóth  Csaba  társulási  tanács  elnökhelyettese:  Bízik  abban,  hogy  szeptembertől  a  közoktatási 
normatíva finanszírozása változni fog.

Mészáros László társulási tanács elnöke: Megköszönte a társulási tanács tagjainak hozzászólásait.

További  kérdés,  észrevétel,  javaslat  nem  hangzott  el,  kérte  az  iskola  2011.  évi  költségvetési 
koncepciójának elfogadását.

A Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Tanács 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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15/2010. (XII.08.) számú TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁROZAT

A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola 
2011. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

Határidő: 2010. december 15.
Felelős:Völgyi Antalné intézményvezető

3. „Lesence Völgye” Közös Fenntartású Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása
Előterjesztő: Völgyi Antalné igazgató
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mészáros  László  társulási  tanács  elnöke:  Megkérdezte  Völgyi  Antalné  társulási  tanácstagot, 
iskolaigazgatót, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kiegészítenivalója?

Völgyi  Antalné  társulási  tanács  tag,  iskolaigazgató:  A  pedagógiai  program módosítása  az  alsó 
tagozaton való értékelést érinti. Lehetőség van arra, hogy 2. osztály év végétől osztályzattal történő 
értékelésre álljon vissza az intézmény.  A közoktatási törvény engedte, hogy a pedagógiai program 
módosítását  az  iskola  szakértő  bevonása  nélkül  végezze.  A  nem  szakrendszerű  oktatás 
visszaállításához szakértő igénybevétele szükséges. Az 5. és 6. évfolyamon az óraszámok 25 %-ban 
folyik  nem  szakrendszerű  oktatás.  Ennek  módosítására  azért  nem  került  jelenleg  sor,  mert  a 
jogszabályok változására várnak.

Mészáros  László  társulási  tanács  elnöke: Megköszönte  Völgyi  Antalné  társulási  tanács  tag, 
iskolaigazgató szóbeli kiegészítését. Kérte a társulási tanács tagjainak észrevételeit, hozzászólásait a 
napirendi ponthoz.

Tóth  Csaba  társulási  tanács  elnökhelyettese:  A  napirendi  pontot  az  előterjesztett  formában 
elfogadásra javasolta. Az iskolában a legnagyobb problémát a magatartás zavaros tanulók jelentik. A 
szülői nevelés elengedhetetlenül szükséges. A gyermekek a felnőtteket, idősebbeket, pedagógusokat 
nem tisztelik.  Minden gyereknek  joga van tanulni  és  minden  gyereknek kötelessége is  tanulni.  A 
módosításokkal egyet értett és kívánta, hogy az iskola a magatartás zavaros világban is találja meg 
azokat a lehetőségeket, melyekben a tehetségeket ki tudja bontakoztatni és fel tudja zárkóztatni azokat, 
akiknek erre szüksége van, hogy egyforma esélyt kapjanak a továbbtanulás útján. 

Mészáros  László  társulási  tanács  elnöke:  A  közoktatási  törvény  változásával  kapcsolatban 
elmondta,  hogy  a  hangsúlyt  alapvetően  a  nevelésre  kívánják  helyezni.  A  pedagógusokat  pedig 
megpróbálják  arra  a  szintre  emelni,  amely  a  köztisztviselőknek  jár.  A  köztisztviselői  pálya 
megbecsült, míg a pedagógusi kevésbé. A pedagógiai program módosítását elfogadásra javasolta.

További  kérdés,  észrevétel,  javaslat  nem hangzott  el,  kérte  a  pedagógiai  program módosításának 
elfogadását.

A Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Tanács 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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16/2010. (XII.08.) számú TÁRSULÁSI TANÁCS HATÁROZAT

A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású 
Általános  Iskola  Pedagógiai  Programjának  módosítása”  című  előterjesztést  megtárgyalta  és  a 
következő határozatot hozza:

A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a „Lesence Völgye” Közös Fenntartású 
Általános Iskola Pedagógiai Programja – 1. számú melléklet szerinti - módosítását támogatja.

Határidő: folyamatos
Felelős:Társulási tanács elnöke

További napirend hiányában a Közoktatási Társulási Tanács ülését 17,25 órakor bezárta.

Mészáros László Dr. Takács Nóra Tóth Csaba
elnök körjegyző elnökhelyettes

Bogdán Csaba Balogh Ákos
jegyzőkönyv-hitelesítők
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