Jegyzőkönyv
Készült: Rudabánya Város, Felsőtelekes-Alsótelekes-Kánó községi Önkormányzatok 2011.
május 11-én, du. 16,00 órától megtartott rendkívüli együttes nyílt üléséről.
Jelen vannak: Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Szobota Lajos polgármester, Veres Lajos alpolgármester, Hadobás Sándor,
Papp András, Szél Miklós, Szögedi Szabolcs, Vaszily Csaba tagok,
összesen: 7 fő
Felsőtelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Fecske Sándor polgármester, Orosz Sándor, Csík Miklós,
Kovács Béla, Orehóczki István tagok,
összesen: 5 fő,
Alsótelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Bodnár Tibor polgármester, Kiss Sándorné, Dékány Dezső,
Tóthné Forgács Katalin tagok, összesen: 4 fő,
Kánó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Gyenesné Garan Edina polgármester, Kovács József, Kiss Ágnes
Kövesdi Béláné, Rimavölgyi Gáborné tagok, összesen: 5 fő.
Tanácskozási joggal meghívott az ülés teljes időtartamára:
Dr. Sallai Árpád Rudabánya Város címzetes főjegyzője
Kenézné Fóris Hilda Felsőtelekes körjegyzője
Feketéné Tőzsér Erika Ormosbánya körjegyzője
Köteles János Ormosbánya alpolgármestere
Szobota Lajos köszöntötte az együttes ülés minden résztvevőjét, a tanácskozási joggal
meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő-testületek határozatképesek, az ülést
megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendi pontjára, melyet a jelenlévők az alábbiak szerint
fogadta el:
Napirend:
Tárgy:

Előadó:

1./ Intézményfenntartó közoktatási társulás kezdeményezése
Ormosbánya önkormányzat részéről

Szobota Lajos
polgármester

2./ A Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának
módosítása

Szobota Lajos
polgármester

Szobota Lajos elmondta, 2007-ben szóba került, hogy intézményi társulást hozzanak létre,
melybe Ormosbányát és Kurityánt is be szerették volna vonni. Ez akkor nem jött létre.
Felsőtelekes, Alsótelekes, Kánó és Rudabánya hozta létre az intézményi társulást. Ezt
követően a társulás elindított egy intézményfelújító projektet. 6 fenntartási helyből 3 marad a
beruházás végére. A múlt héten az ormosbányai önkormányzat hozott egy határozatot,
melyben kezdeményezik a rudabányai társuláshoz történő csatlakozást. Ezért vannak most itt.
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Minden testületnek minősített többséggel hozott határozata szükséges a döntéshez. Az
előterjesztést mindenki megkapta. Az előzetesen megkért szakértői vélemény nem zárja ki az
ormosi csatlakozást, de egyértelműen leírja, hogy gazdasági és fenntarthatósági szempontból
nem vizsgálta a csatlakozást. Átadta a szót az ormosbányai körjegyző asszonynak.
Feketéné Tőzsér Erika köszöntötte a képviselő-testületeket. Elmondta, ennek a rendkívüli
ülésnek az egyik apropója a társulási szándéka Ormosbányának. A szakértői vélemény csak
szakmai oldalról vizsgálja a társulás bővítését. Az ormosbányai képviselő-testület szándéka
szerint Ormosbányán maradna az 1-8. évfolyam, tehát gyermekátjárással nem járna ez a
dolog. A kistérségi társulástól nem kapnának plusz támogatást, de egyéb támogatásokat
igénybe tudnának venni. Nagyon fontos Ormosbányának a társulás. A pontos szabályokat a
társulási megállapodásban kell rögzíteni, hogy hogyan tudnak majd úgy működni, hogy az a
legkisebb konfliktusforrást is elkerülje. Jelenleg úgy működik a társulás finanszírozása, hogy
a települések utólag biztosítják a finanszírozást. Náluk eddig ez úgy működött, hogy minden
hónapban a költségvetés alapján a normatíva bevétele és a bér különbözetét átutalták. Nekik
ez teljesen természetes. Annak nincs akadálya, hogy ezt is a társulási megállapodásban
rögzítsék. Egyik település hiányát sem fogják növelni, de természetesen adminisztratív terhet
róni fog az önkormányzatra. Erről azonban azt gondolja, hogy nem akkora jelentőségű, hogy
negatívan befolyásolná a működést. Ormoson elég jó a szakos ellátottság, ez jó hatással lenne
a rudabányai intézményre is. Elég magas a túlórák száma a helyi intézményben, ez akár ezt is
lehetne ezzel a bővítéssel csökkenteni, de nyilván meg kell vizsgálni ezt a lehetőséget. Mind a
két önkormányzat részt vesz uniós pályázatokon. Ormoson is társulásban vettek részt, ebben a
társulásban csak a székhelyintézményre pályáztak. Az Alapító Okirat módosításával ezt a
problémát lehet orvosolni, csak jelezni és továbbítani kell a támogató felé a változást. A
TÁMOP-ban nincs akadálya annak, hogy más körülmények között működjenek. Olyan
társulási megállapodást kell kötni, amely mindenki számára megfelel. Kérte a csatlakozás
támogatását.
Fecske Sándor Felsőtelekes polgármestere szerint szakmai oldalról nem tudnak véleményt
mondani. Gazdasági oldalról a pénzügyesek tudnának segíteni. A jegyző asszony azt mondta,
hogy nem lesz pénzügyi hátrány, de nem lehet tudni mit hoz a jövő.
Papp András kifejtette, két különböző társulás működik, működött, a rudabányai 4 községet
érint, az ormosbányai kettőt, másabbak voltak a finanszírozási feltételek. Először vizsgálják
meg a pénzügyi oldalt. Az iskolák nem jönnek át, a költségeket Ormosbánya finanszírozza.
Amennyiben pénzügyi gondok elé néz a település, akkor az inkasszós lehetőséget kell
biztosítani. A finanszírozásnál plusz költségként jelentkezik az intézményirányítás költsége,
amelyet ha társulnak el kell fogadni. Rudabányának annyi előnye lenne, hogy az
intézményirányítási költségekből 1-2 milliót visszakapnának. Ormoson 151 gyerek van, ami
11-12 pedagógussal elvihető, jelenleg 15 fő van. Ez pedagógusonként 3-4 milliót jelent. Ha
ezt is figyelembe veszik, akkor ebben az esetben jobban néz ki az ormosi iskola költségvetése
és jobban is finanszírozható. Ha tudnák azt biztosan, hogy kistérségi központ lesznek, akkor
gondolkodás nélkül azt mondaná, hogy társuljanak. Nem tartja rossznak az ormosi
nevelőtestületet. Nézzék most a tanulók szempontjából a kezdeményezést, amennyiben bejön
az intézmény, a hiányzó szakos ellátottság (informatika, kémia, rajz) az egész társulásban
megvalósítható 100 %-ban. Van a társulásnak egy kegyetlen rossz oldala. Ha a gyermekek
érdekét nézik, akkor személyi érdekek sérülnek. Ha szeretnének kistérség lenni és kistérségi
pedagógiai vezető szerepet betölteni, akkor javasolja a társulást. Amennyiben mégsem úgy
alakulnak a dolgok, a társulást fel lehet mondani. Természetesen a részletes társulási
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szerződés kidolgozásában rejlenek a titkok, hogy egyik önkormányzat se sérüljön a másik
kárára.
Feketéné Tőzsér Erika válaszában elmondta, az inkasszó ki sem maradhat a
megállapodásból, mert kötelező elem. A sorban állás ideje 30 vagy 60 nap a kérdés. Eddig az
intézményvezetés költsége nem merült fel, de egy számítás alapján természetesen vállalják.
Az is kérdésként merült fel, hogy indokolt-e a jelenlegi pedagógus létszám fenntartása.
Szakmai oldalról ezt nem tudja megmondani, de ez is az okok között szerepelt, hogy
felmondták a társulást. Az intézményvezető szerinte kompromisszum kész, ha reális javaslat
születik, akkor partner lesz benne.
Szél Miklós úgy érzi, hogy elbeszélnek egymás mellett. Itt élnek 3 km-re egymástól, tisztában
vannak a környező települések iskoláinak a helyzetével. Ő is pedagógus, de most mint
képviselő szól. Amikor elkezdték a jelenlegi társulást szervezni 12 hónapba telt. A múlt héten
kaptak egy anyagot, amely egy igen komoly döntést igényel. Úgy gondolja, hogy ez az ügy
fajsúlyosabb annál, mint hogy felelősségteljes döntést tudjanak most hozni. Van egy közel
félidős beruházásuk. A 4 település számára most jön el a létszám problémája stb.
Átfinanszírozni, inkasszálni akkor lehet, ha van pénz a számlán.
Csehné Kovács Judit szerint nem titok, hogy jó a kapcsolat az ormosi iskolával, de az
időzítést nem tartja jónak. Most ez az állapot, a sokrétű változás, ami bekövetkezik ősszel,
éppen elég terhet ró az iskolára. Felhívja a képviselő-testület figyelmét arra, hogy az
intézményi igazgatóválasztás még nem zárult le teljesen. Könnyebben javasolná ő is, ha lenne
stabil vezetés az iskolában.
Feketéné Tőzsér Erika elismerte, hogy elég későn született meg az ormosi döntés. Elég
régóta működik a rudabányai társulás, gyakorlatilag a kidolgozott módja működik. Nagy
újdonságot Ormosbánya nem fog hozni és nem fog nyújtani. Rudabánya önkormányzatának a
hiányát nem növelheti, mert ők finanszíroznak. Szerinte döntési helyzetben vannak a
testületek.
Szél Miklós hangsúlyozta, addig amíg a városi rangot el nem nyerték 15 milliót kaptak plusz
normatívát az oktatásra a kistérségtől. Addig a társult településektől nem kértek egy forintot
sem. A probléma most jelentkezik, elnyerték a városi rangot és nem tudják lehívni a plusz
normatívát. Jogszabály szerint 1 igazgató, 2 helyettes kellett volna a gyermeklétszám miatt
2007-től. A társulások ezt általában gyermeklétszám arányában finanszírozzák.
Fecske Sándor elmondta, nem igaz az, hogy zökkenőmentesen működik a társulás, hiszen
jelenleg is új helyzet fog fennállni, bejön Rudabányára Felsőtelekesről az 5-8. osztály.
Hogyan fogja érinteni ez őket, még nem tudják. Lehet, hogy lesz egy csomó előnye, de jobban
félnek a hátrányokról.
Feketéné Tőzsér Erika kijelentette, Ormosbánya akár milyen hirtelen döntést hozott, de
mindig fizetőképes önkormányzat volt, még csak működési hitele sincs.
Veres Lajos kérdezte, hogy Ormosbányának vannak-e kintlévőségei, tudják-e finanszírozni a
dolgaikat? Nem állhat-e elő olyan helyzet, ami a későbbiekben problémát jelenthet?
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Feketéné Tőzsér Erika válaszában elmondta, a jelenlegi gazdálkodását ismerve
Ormosbányának nem állhat elő olyan helyzet, hogy nem tudnak finanszírozni, de azt nem
tudja megmondani, hogy 2012-től milyen döntést hoz a Kormány.
Bodnár Tibor Alsótelekes polgármestere megállapította, hogy nagyon nehéz helyzetben
vannak, mert most döntést kellene hozniuk. Bármilyen döntést hozzanak is, a végeredmény a
koncentráció lesz. Az a kérdés, hogy lesznek-e olyan bátrak, hogy önként vállalják ezt a
feladatot, vagy majd amikor rájuk kényszerítik. Minden képviselő-testületnek, minden
polgármesternek az van a fejében, hogy nem tudják működtetni a településüket.
Szobota Lajos elmondta, amikor megjött a megkeresés, ők rögtön intézkedtek a Közoktatási
Törvénynek megfelelően, megkeresték a szakértőt. Nem tartja szerencsésnek, hogy most
döntsenek. Mindenképpen azon van, hogy megfelelően előkészített tárgyalás után hozzák meg
a döntésüket. Felvetődött a beruházással kapcsolatos kötelezettségük is. Ezt a mai napig nem
sikerült tisztázni. Nem tudja azt mondani, hogy megfelelő döntést tud hozni és az nem fog a 4
település kárára változni.
Kérte a képviselő-testületek döntését Ormosbánya csatlakozásával kapcsolatban a közoktatási
társuláshoz.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 2
ellenszavazattal, 4 tartózkodással nem támogatta Ormosbánya csatlakozását az
intézményfenntartó közoktatási társuláshoz.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapította, hogy az Ötv. 18. §. (1)
bekezdésében előírt igen szavazatok hiánya miatt nem hozott határozatot.
Alsótelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 3
tartózkodással, ellenszavazat nélkül nem támogatta Ormosbánya csatlakozását az
intézményfenntartó közoktatási társuláshoz.
Alsótelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapította, hogy az Ötv. 18. §.
(1) bekezdésében előírt igen szavazatok hiánya miatt nem hozott határozatot.
Kánó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
18/2011. (V. 11.) Kánó Önk. határozat
Tárgy: Az Intézményfenntartó Közoktatási Társuláshoz
történő csatlakozás elutasítása
Kánó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem
támogatja Ormosbánya csatlakozását az Intézményfenntartó Közoktatási Társuláshoz.
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Felsőtelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
28/2011. (V. 11.) Felsőtelekes Önk. határozat
Tárgy: Az Intézményfenntartó Közoktatási Társuláshoz
történő csatlakozás elutasítása
Felsőtelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
nem
támogatja
Ormosbánya
csatlakozását
az
Intézményfenntartó Közoktatási Társuláshoz.
Szobota Lajos megállapította, hogy a jelenlegi indítványt a 4 település nem támogatja, de
nem zárkóznak el attól, hogy a jövőben társuljanak, megfelelő előkészítés mellett.
Második napirendi pont tárgya: A Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda Alapító
Okiratának módosítása
Előadó: Szobota Lajos
polgármester
Szobota Lajos elmondta, az átszervezés miatti alapító okirat módosítását meg kell előznie a
szakértői véleménynek. Ez elkészült, a szakértő támogatja az átszervezést, tehát hogy
szeptembertől a felsőtelekesi 5-8 osztály bejöjjön Rudabányára. Az Alapító Okiratban
módosul a Napsugár tagóvoda székhelye, a felsőtelekesen ellátandó 1-8 osztály helyett 1-4
osztály lesz, valamint a feladatellátási helyek száma 6-ról 3-ra csökkent. Kérte a képviselőtestületek határozatát.
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
49/2011. (V. 11.) Rudabánya Kt. határozat
Tárgy: A Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda
Alapító Okiratának módosítása
Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testülete
módosítja a Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda
Alapító Okiratát az alábbiak szerint:
1. Napsugár Tagóvoda Felsőtelekes, Telekes B. u. 1.
2. Telekes Béla Tagiskola 1-4 évfolyam
3. A feladat ellátását szolgáló ingatlanvagyon:
Rudabánya Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő 942. hrsz-ú és 517. hrsz-ú ingatlanok, valamint a
Felsőtelekes
Község
Önkormányzatának
tulajdonában lévő 69 hrsz-ú ingatlan. A vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb
készletek.
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Az Alapító Okirat módosításai 2011. szeptember 1.
napjától lépnek hatályba.
Felhívja a polgármestert, hogy hozott határozatról a B-AZ. Megyei Önkormányzat Elnökét, valamint a Magyar
Államkincstárt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Felsőtelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
29/2011. (V. 11.) Felsőtelekes Kt. határozat
Tárgy: A Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda
Alapító Okiratának módosítása
Felsőtelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
módosítja a Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda
Alapító Okiratát az alábbiak szerint:
4. Napsugár Tagóvoda Felsőtelekes, Telekes B. u. 1.
5. Telekes Béla Tagiskola 1-4 évfolyam
6. A feladat ellátását szolgáló ingatlanvagyon:
Rudabánya Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő 942. hrsz-ú és 517. hrsz-ú ingatlanok, valamint a
Felsőtelekes
Község
Önkormányzatának
tulajdonában lévő 69 hrsz-ú ingatlan. A vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb
készletek.
Az Alapító Okirat módosításai 2011. szeptember 1.
napjától lépnek hatályba.
Felhívja a polgármestert, hogy hozott határozatról a B-AZ. Megyei Önkormányzat Elnökét, valamint a Magyar
Államkincstárt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Alsótelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
12/2011. (V. 11.) Alsótelekes Kt. határozat
Tárgy: A Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda
Alapító Okiratának módosítása
Alsótelekes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
módosítja a Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda
Alapító Okiratát az alábbiak szerint:
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7. Napsugár Tagóvoda Felsőtelekes, Telekes B. u. 1.
8. Telekes Béla Tagiskola 1-4 évfolyam
9. A feladat ellátását szolgáló ingatlanvagyon:
Rudabánya Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő 942. hrsz-ú és 517. hrsz-ú ingatlanok, valamint a
Felsőtelekes
Község
Önkormányzatának
tulajdonában lévő 69 hrsz-ú ingatlan. A vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb
készletek.
Az Alapító Okirat módosításai 2011. szeptember 1.
napjától lépnek hatályba.
Felhívja a polgármestert, hogy hozott határozatról a B-AZ. Megyei Önkormányzat Elnökét, valamint a Magyar
Államkincstárt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kánó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
19/2011. (V. 11.) Kánó Kt. határozat
Tárgy: A Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda
Alapító Okiratának módosítása
Kánó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
módosítja a Gvadányi József Általános Iskola és Óvoda
Alapító Okiratát az alábbiak szerint:
10. Napsugár Tagóvoda Felsőtelekes, Telekes B. u. 1.
11. Telekes Béla Tagiskola 1-4 évfolyam
12. A feladat ellátását szolgáló ingatlanvagyon:
Rudabánya Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő 942. hrsz-ú és 517. hrsz-ú ingatlanok, valamint a
Felsőtelekes
Község
Önkormányzatának
tulajdonában lévő 69 hrsz-ú ingatlan. A vagyonleltárban nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb
készletek.
Az Alapító Okirat módosításai 2011. szeptember 1.
napjától lépnek hatályba.
Felhívja a polgármestert, hogy hozott határozatról a B-AZ. Megyei Önkormányzat Elnökét, valamint a Magyar
Államkincstárt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
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Más napirend, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Szobota Lajos Rudabánya polgármestere
a rendkívüli nyílt ülést 17,30 órakor bezárta.
K. m. f.

Szobota Lajos
Rudabánya
polgármestere

Fecske Sándor
Felsőtelekes
polgármestere

Dr. Sallai Árpád
Rudabánya címzetes főjegyző

Gyenesné Garan Edina
Kánó
polgármestere

Bodnár Tibor
Alsótelekes
polgármestere

Kenézné Fóris Hilda
Felsőtelekes körjegyző
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