JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29én ( szerdán ) 15.00 -órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Községháza.
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Fischerné Koncz Katalin ,
Hangyál Csaba ,
Zab Zsuzsanna
települési képviselők,
Suhaj Józsefné települési képviselő 17 órakor, a 2.
napirend tárgyalásának megkezdésekor érkezett meg az ülésre
Továbbá:

Koncz Tímea külsős alpolgármester,
Gálné Papp Erika körjegyző,
Horváth Jánosné jegyzőkönyvvezető ,
Siposné Takács Tünde,
Virág József,
Gyömörei Barnáné a hantosi tagiskola vezetője,
Olmann Judit Mezőfalvai Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Pedagógiai Szakszolgálat vezetője,
Jaksics Erzsébet Mezőfalvai Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Igazgatónője ,
Bolye Ferenc a Faluvédő és kulturális Egyesület elnöke,
Ács Sándorné a Faluvédő és Kulturális Egyesület titkára,

Napirend előtt:
Fischer József polgármester :
Köszönti a képviselő-testület tagjait, s külön köszönti a lakosság részéről , a
Mezőfalvai Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részéről, a hantosi Tagiskola
részéről, illetve a Faluvédő és Kulturális Egyesület részéről megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, öt települési képviselőből négy fő jelen
van ,azt megnyitja.
Suhaj Józsefné települési képviselő jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt később tud
az ülésre megjönni.
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Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hangyál Csaba települési képviselőt.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s négy igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Hangyál Csaba
települési
képviselőt megválasztotta.
Fischer József polgármester:
A kiküldött meghívóval szemben javasolja, hogy a 2. illetve a 3. napirendi pontokat
cseréljük meg, tekintettel arra, hogy Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási
Intézményi Társulás 2012. évi költségvetése elfogadása ügyében hozott döntést várja
Mezőfalva Önkormányzata Képviselő-testülete, aki a mai nap folyamán 16 órakor
kezdődő ülésén kívánja tárgyalni Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási
Intézményi Társulás 2012. évi költségvetését.
A képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért.
Fischer József polgármester : Javaslatot tesz az ülés napirendjére:

Napirend:
1./ Szándéknyilatkozat a
Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási
Intézményi Társulás által fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1-6
évfolyamos Hantosi Tagiskolája 2012. szeptember 1-vel 1- 4 évfolyamos tagiskolává
történő átszervezéséről .
Előadó: Fischer József polgármester
2./ Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás 2012. évi
költségvetése elfogadása .
Előadó: Fischer József polgármester
3./ Tájékoztató a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási
Társulás Társulási megállapodásában foglaltakról.
Előadó: Fischer József polgármester

Intézményi

4./ Bejelentések.

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
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1. napirend
Szándéknyilatkozat a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási
Intézményi Társulás által fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1-6
évfolyamos Hantosi Tagiskolája 2012. szeptember 1-vel 1- 4 évfolyamos
tagiskolává történő átszervezéséről .

A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Ez a napirendi pont már nagyon régóta foglalkoztatja a közvéleményt. A képviselőtestület is tárgyalta már ezt a témát. Az, hogy Suhaj Józsefné a mai ülésen nincs jelen,
az átírja azt, amit ezen az ülésen szeretett volna keresztül vinni, pontot tenni a kérdés
végére. Véleménye szerint egy patt helyzet fog e napirendi pontban ma kialakulni, bár
nem lehet tudni, hogy a képviselők hogyan fognak szavazni.
Nem titok, hogy a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi
Társulás által fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1-6 évfolyamos
Hantosi Tagiskolája 2012. szeptember 1-vel 1- 4 évfolyamos tagiskolává történő
átszervezéséről lesz szó.
Szeretné, ha a hantosi tagoskola 5-6 osztályos tanulói szeptember l-től a Mezőfalvai
Iskolába járnának át.
Kérte az Mezőfalvai Iskola Igazgatónőjét és a Szakszolgálat Vezetőjét, hogy a mai
ülésen vegyenek részt, s adjanak tájékoztatást az átszervezés
lehetőségéről,
előnyeiről.
Már az előző ülésen is szó volt arról, hogy a közoktatási törvény változása miatt 2013.
szeptember 1-től az 5-6 osztályt nem fogjuk tudni Hantoson tartani.
Át kell gondolni, hogy mi a jobb. Ha előre menekülünk, előre gondolkozunk, mert
most még a mi kezünkben van a döntés.
A döntésünket olyan irányba tudjuk befolyásolni, hogy jelenleg jól működő társulás
ne kerülhessen veszélybe , továbbra is fenn maradhasson. Ha nem lépjük meg a
tervezett döntést, marad minden a jelenlegi formában, akkor előfordulhat az, hogy a
törvény kötelez rá bennünket, hogy 2013. 09.01-től az 5-6 osztályt máshova járassuk,
de azt is megszabják, hogy hova. Lehet, hogy Sárbogárd, lehet , hogy más település
lesz kijelölve.
Most még mi dönthetjük el, hogy hova járjanak a gyerekek. Az idén két
pedagógustól kell megválnunk. Egyik hamarosan szülési szabadságra megy, a másik
pedig nyugdíjba. Ez indította el azt, hogy lépnünk kell, s gondolkozzunk előre. Most
még lehetőség van arra, hogy mi döntsük el, hogy merre mennyünk.
A számok bizonyítják azt, hogy mit veszíthetünk és mit nyerhetünk azzal, ha
szeptembertől meglépjük az átszervezést. Néznünk kell, hogy mi a jó a gyereknek, mi
a jó a szülőnek, ha az átszervezés mellett döntünk.
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Volt egy tájékoztató fórum a korábbi Képviselő-testületi ülés előtt. A Mezőfalvai
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazgatónője Jaksics Erzsébet és a Mezőfalva
Nagyközség Polgármestere Márok Csaba szóban tájékoztatta a képviselő-testület
tagjait a Hantosi 6 évfolyamos Tagiskolája 4 évfolyamos Tagiskolává történő
átszervezésének lehetőségéről, annak előnyeiről, s költségmegtakarításairól.
Volt egy közös szülői értekezlet a hantosi tagiskolában, ahol az Intézmény
Igazgatónője és a Szakszolgálat Vezetője tájékoztatta a megjelenteket az említett
átszervezés lehetőségéről, a 2013. január l-én és szeptember l-én életbe lépő
jogszabályokról.
A közös, összevont szülői értekezleten a jelenlévő szülők 90 %-ban abban
erősítették meg, hogy az Intézmény Igazgatónőjének javaslatát hajtsuk végre, a
Mezőfalva- Hantos - Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
keretein belül működtetett Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Hantosi 6
évfolyamos Tagiskolát 4 évfolyamos Tagiskolává szervezzük át 2012. szeptember hó
1- napjától.
Egyetértettek a szülők azzal, hogy az 5-6 osztályos gyermekek Mezőfalvára járjanak,
mivel a 7-8 osztály is oda jár. Komoly színvonalas oktatás folyik Mezőfalván, a
közlekedés, a gyermekek utaztatása megoldott.
A képviselő-testület véleménye megoszlott e témában. Sajnos nem olyan információk
mentek ki a faluba, ami a valóságnak megfelel. Úgy lett tájékoztatva a lakosság, hogy
be akarjuk záratni az iskolát, a polgármesternek nem számít, hisz már nincs iskolába
járó gyermeke. Az iskolát nem akarjuk fenn tartani, holott az önkormányzatnak van
pénze rá.
Elmondja, hogy nem a pénz motiválja, nem az, amit az átszervezésen nyerhetünk,
hanem az, hogy a gyerekek 2012. szeptembertől Mezőfalvára kerülhetnek, később,
viszont ha már nem mi döntünk, akkor lehet, hogy máshova kell menniük.
Nem tudjuk pontosan, hogy mit hoz a 2013-as év. Azt sem tudjuk, hogy a 2012-es év
mit hoz pontosan, de előre kell gondolkoznunk. Mindig a hatályban lévő törvénynek
kell megfelelnünk.
Tudomása van arról, hogy a községben aláírás gyűjtés folyik azért, hogy nem vigyük
el az 5-6 osztályt. Nem lehet mindenkinek egyformán megfelelni.
Úgy gondolja, hogy kulturáltan, normál keretek között meg kell beszélni, ész érvekkel
alá kell támasztani azt, hogy hogyan döntsünk.
Megkéri Jaksics Erzsébet igazgatónőt, hogy tájékoztassa a
átszervezés lehetőségéről, előnyeiről, hátrányairól.

jelenlévőket az

Jaksics Erzsébet Mezőfalvai Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazgatónője:
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy milyen változások indították arra, hogy hosszú
távon elgondolkodjunk azon, hogy hogyan képzeljük el az intézményfenntartó társulás
, illetve az egész intézmény jövőjét .
2011. decemberében elfogadták az új köznevelési törvényt, amely szakaszosan fog
életbe lépni. Vannak olyan rendelkezései, amelyek már 2012. szeptember l-től
meghatározzák a munkájukat, van olyan rendelkezés, amely 2013. januártól, illetve
szeptember l-től lép hatályba.
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Elsősorban az érdekel bennünket, hogy hogyan
kell kalkulálni az osztály
létszámokkal, illetve a tanulói létszámokkal.
Nagyon fontos az, hogy vannak különleges gondoskodásra jogosult tanulók , ide
tartozik a sajátos nevelési igényű kategória, és ide tartozik a beilleszkedési tanulás,
magatartási nehézségekkel küzdő tanulók.
A beilleszkedési , tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat a létszám
számításnál két főként lehetett figyelembe venni. Ez a lehetőség a 2012. szeptember ltől megszűnik az új törvény szerint.
Ezt nem akarták elhinni, ezért állásfoglalást kértek a megyei Kormányhivataltól.
Sajnos a Kormányhivatal megerősítette azt, hogy megszűnik a két főként való
beszámítás. Ez azt jelenti, hogy tényleges gyermeklétszámokkal kell számolni.
A tanulócsoportok létszám meghatározása számukra fontos, mert
az
intézményfenntartó társulásokon belül indítható osztályok létszámát alapvetően
befolyásolja a gyermekek száma.
Alaposan át kell gondolni, hogy a társulás szintjén hány osztályt és hány csoportot
tudunk indítani .
A létszámok tekintetében és az intézmény szervezeti felépítésében az indítható
osztályok létszámát át kell, hogy gondoljuk.
A hantosi tagiskola életében fontos változás lesz, hiszen egy pedagógus anyai
örömök elé néz, egy pedagógus – tagintézmény vezető, matematika, magyar szakos
tanár - pedig nyugdíjba készül.
A nyugellátás igénybevételének speciális szabályai vannak. A tagintézmény vezető
munkaviszonyának felmentéssel történő megszűntetését a jelenlegi jogszabályok nem
engedik. Munkaviszonyát közös megegyezéssel kell megszűntetni . Ez azért jó
számunkra, mert a két fél meg tud állapodni azokban a feltételekben, amelyek mentén
ez a munkaviszony megszűnik.
Számunkra azt jelenti, hogy ha Hantoson 7-7 fővel induló osztályt , az 5-6 osztályt
helyben tartjuk, intézményi szinten a felső tagozaton 15 csoport lenne. Ha a tanuló
létszámot elosztjuk a 15 tanulócsoporttal, akkor a teljesítmény mutató is változik,
csökken. Ugyanannyi gyermekre kevesebb normatívát tudunk behozni a rendszerbe,
illetve a kistérségi kiegészítő normatívára történő jogosultságnál is nagyon - nagyon
figyelni kell arra, hogy a rendszerből gyereket nem engedhetünk el. Durván 3,25 %
tanuló az, aki ha elköltözik a felső tagozatból, akkor baj van, mert elveszítjük a
jogosultságot. Nagyon - nagyon komoly a törvény.
Természetesen megvizsgáltuk Hantos, Daruszentmiklós és Mezőfalva helyzetét is.
- Táblázatot oszt ki a várható létszámokról .( a táblázat a jegyzőkönyvhöz csatolva )
Minden évben el kell készíteni a következő évre szóló tervezést, mert ehhez
kalkulálják a normatíva lehívását. Külön táblázatban van az alsó és a felső tagozat
létszáma.
Az október l-i adatokhoz képest változás van, mert Pl. 10 elsős gyereket vártunk
Hantosról, de csak 9-lesz. A tervezéskor úgy tűnt, hogy 9 gyermek megy át
Mezőfalvára, de valószínű, hogy csak hét gyermek jár majd át.
Daruszentmiklóson 10,18,12,11 gyermekkel dolgoznak a felső tagozatban, ott nincs
mozgásterünk. Daruszentmiklósról nincs iskolabusz, az nem rentábilis, onnan nem
logikus utaztatni a gyerekeket. Ha megnézzük a létszámokat, s megnézzük az adatokat
ebben az esetben az ésszerű döntés a hantosi 5-6 osztály átvitele Mezőfalvára azért,
hogy a megfelelő létszámú kritériumokat biztosítani tudjuk, s megfeleljünk a
törvényi feltételeknek, amelyek lehetővé teszik, hogy normatívát le tudjuk hívni.
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Fontos még, hogy a tagintézmény vezető nyugállományba vonulása miatt a
helyettesítést is meg kell oldani. Ha az 5-6 osztály Hantoson marad , akkor új
pedagógust kell felvenni . Az itt tanuló gyermekek új pedagógussal fognak találkozni.
Az állást meg kell hirdetni matematika, magyar szakra. Egy tanévre tudja az állást
meghirdetni, hiszen 2012. december 31-napjával az önkormányzatoknak, mint
fenntartóknak a döntési jogkörük megszűnik.
A tanítási év során átszervezéseket nem lehet eszközölni. Ha 2012. szeptemberével
elindulunk a jelenlegi rendszerrel, akkor év közben azon már nem lehet változtatni.
2012. szeptemberétől a mindennapos testnevelés is képbe jön, emelni kell az
óraszámokat. 2013. szeptember l-től a törvény alapján Hantos községben az 5-6
osztály nem tud maradni.
Akkor a döntésekben már nem a jelenlegi fenntartó lesz a kompetens.
Amikor végiggondolta a történetet, végiggondolta az
intézményben dolgozó
pedagógusok sorsát is.
A mindennapos testnevelés beépítése miatt Mezőfalván kénytelen lesz testnevelő
tanárt keresni, mert Mezőfalván nagyon megemelkedik az óraszám.
Ha 2012. szeptembertől állást hirdet és fel vesz egy testnevelő tanárt Mezőfalvára ,
akkor a hantosi tornatanárt nem fogja tudni Mezőfalvára átvenni a 2013-as tanévben.
Az idén szeptemberben át tudná venni, ha az 5-6 osztály átmenne szeptembertől
Mezőfalvára. A hantosi tornatanár részére Mezőfalván életpályát tudna biztosítani.
A tagintézmény-vezetésről gondoskodni tudnak, hiszen egy kolléga elkezdte azokat a
tanulmányokat , amely számára lehetőséget biztosít a feladat ellátásához.
Ha az 5-6 osztály 2012. szeptember l-től átkerül Mezőfalvára, akkor a Hantos
községben dolgozó pedagógusok állása biztosított lesz, minden pedagógusnak
kiszámítható életpályája lesz.
A gyerekeknek átjárásához az iskola busz biztosított. A 7-8 osztályban tanuló
gyermekek szüleitől panaszt nem hallott a Mezőfalvai iskolára.
A gyermekek jó kezekben lesznek.
Bátorítja a képviselő-testület tagjait arra, hogy hozzák meg azt a döntést, hogy az 5-6
osztályos gyermekek 2012. szeptember hó 1- napjától Mezőfalvára átkerüljenek.
Fischer József polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást. Természetesen minden jelenlévő szót fog kapni,
elmondhatja hozzászólását a témával kapcsolatban.
Felvetődött, hogy a társulás egyoldalú. Ez nem igaz. Ezzel a társulással arányában
mindenki jól járt. Jól járt Daruszentmiklós, jól járt Mezőfalva, de jól járt Hantos
község is.
Ez a társulás azért született, hogy azokat a normatívákat, azokat az eszközöket , amit a
társulás biztosít maximálisan ki tudják használni.
Az olyan társulásokat, amik csak kizárólag a normatívák kihasználására születtek ,
azokat biztosan nem fogják meghagyni. ( a gyerekeket nem utaztatták )
Minden polgármesternek a saját falujának érdekeit kell nézni. Nagyon meg kell
gondolni, hogy mit nyerünk és mit veszíthetünk ezen a társuláson.

Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel
kérdéseiket
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Hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
Az Igazgató Asszony még mindig nem mondta ki azt, hogy miért kell neki az 5-6
osztály. Nem mondta ki azt, hogy nem kapják meg a normatív támogatást, ha nem
mennek át a hantosi gyermekek, ezért sok pénztől esnek el.
Megkérdezte- e az Igazgatónő a hantosi Tagiskola Vezetőjét arról, hogy nyugdíjba
vonulása után eljönne-e óraadónak ? Ha vállalná továbbra is a tanítást, akkor nem
kellene felvenni helyettest, nem kellene állást hirdetni matematika-magyar szakra.
Mezőfalvai Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási
Jaksics Erzsébet Mezőfalvai Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazgatónője:
Ha óraadóként visszajön a nyugdíjas pedagógus, akkor a bérét ki kell fizetni. Ez nem
jelent semmiféle módon költségmegtakarítást. Ha megnézi a képviselő úr a
létszámokat, akkor látja, hogy Mezőfalvának nincs szüksége arra, hogy a hantosi 5-6
osztályos gyerekek átmenjenek Mezőfalvára. Mezőfalván az 5. és a 6. osztályban
két-két osztályra való gyermek van. Ha a hantosi gyermekek átmennek, az a
mezőfalvai pedagógusoknak többlet terhet jelent, hiszen több gyerekkel többet kell
foglalkozni, s a fizetésük ugyanannyi marad.
Mezőfalvának intézményi szinten kell gondolkozni. Bármilyen furcsa és hihetetlen
Mezőfalva nem profitál abból, hogy ha Mezőfalvára átjárnak a hantosi gyerekek. Az
Mezőfalvának plusz terhet jelent.
Intézményi szinten minden egyes gyermeket egy kalap alá kell venni. Az összes
felsőtagozatos gyereket össze kell adni, az indított csoportok létszámával kell
elosztani, s így kapjuk meg azt a minimális létszámot, amit biztosítani kell.
Ha Hantos kiválik a társulásból, akkor az alsó tagozatban is nagyon alacsony: 4, 8, 10,
11-fős osztályok lesznek, ami messze van az átlaglétszámoktól.
Bármilyen hihetetlen Mezőfalva jól jár, ha Hantos kiválik a társulásból, mert
emelkednek a teljesítmény mutatók.
Nem így gondolkozunk, mert az évek alatt egymás gondját, baját is végigéltük.
Közösen harcoltunk sok mindenért. Azt gondoljuk, ha nem fogunk össze és nem
gondolkozunk okosan, és nem azt a szemléletet követjük, hogy ma én állok kicsit egy
lépéssel hátrébb, azért, hogy te is életben tudj maradni, akkor sehova nem jutunk.
Ez az egésznek a nyitja. Daruszentmiklóson ott maradhatnak a gyerekek, mert 18gyereket nem ésszerű utaztatni. A számok magukért beszélnek.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Hantos nem mondta azt, hogy ki akar lépni a társulásból. Mezőfalván azt eldöntötték,
hogy ha Hantos nem adja az 5-6 osztályt, akkor kilépnek a társulásból ?
Azt szeretné, hogy amíg a törvény nem kötelez rá bennünket, addig az 5-6 osztály
maradjon Hantos községben. Addig legyen iskolánk, amíg a törvény megengedi.
Attól fél, hogy bekövetkezhet az is, hogy ha most azt mondjuk, hogy nem kell
Hantoson az 5-6 osztály, akkor elviszik az alsó tagozatot az 1-4 osztályt - is.
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Jaksics Erzsébet Mezőfalvai Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazgatónője:
Ezt nem mondhatják, mert a törvényben az szerepel, hogy ha van nyolc gyermek,
akkor a 4- évfolyamos iskola működtetése garantált.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Attól tart, hogy akkor összevont osztályok lesznek. A gyerekeket tanítja két tanár, s
akkor ki járatja ide Hantosra a gyermekét?
Jaksics Erzsébet Mezőfalvai Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazgatónője:
Ha az 5-6 osztály Hantoson kezd, attól a törvény életben lesz. A törvényt be kell
tartani. Hantosra az alsó tagozatba nem tud több gyermeket varázsolni. A gyermekek
két főként való beszámítása megszűnik. Ezt azt jelenti, hogy megnézik az osztály
létszámokat, s megmondják, hogy hány pedagógust engedélyeznek a gyermekek
tanítására. 2013. szeptember l-től az első osztályt 14- fővel lehet indítani a törvény
szerint.
Attól, hogy az 5-6 osztály Mezőfalván tanul, ez a szabály érvényes. A szabályokat be
kell tartani.
Csak abban tud segíteni, hogy a Hantoson dolgozó pedagógusok állása biztosítva
legyen, hogy a 5-6 osztályos gyermekek már 2012. szeptember l-én Mezőfalván
tanulhassanak, hogy a társulás mindenki számára pluszt hozzon, hogy senkinek ne
legyen keserű a száj íze.
Ehhez azt kéri, hogy az 5-6 osztály már szeptemberben Mezőfalván kezdhessen, mert
most még mi döntünk. 2013-ban már nem a fenntartó önkormányzatok döntenek
arról, hogy a gyerekek hova kerüljenek.
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Azért akarja elvinni az 5-6 osztályt Mezőfalva, hogy Hantosnak jót tegyen?
Jaksics Erzsébet Mezőfalvai Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazgatónője:
Igen.
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Már a harmadik ciklusban települési képviselő. Mint képviselő Hantos községre
esküdött fel. Úgy érzi, hogy a falut is meg kellene kérdezni erről a kérdésről. Ez nem
egyszerű döntés. Az egész lakosságot érinti. Meg kellett volna kérdezni a lakosságot
arról, hogy a az 5-6 osztály itt maradjon, vagy menjen Mezőfalvára.
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Aláírásokat gyűjtött azért, hogy az 5-6 osztály Hantoson maradjon. A lakosság
véleménye az, hogy várjuk meg azt, míg köteleznek bennünket arra, hogy az 5-6
osztályt elvigyük.
Nem tudjuk azt, hogy mi lesz 2013-ban. Azt sem tudjuk, hogy holnap mi lesz. Ne
tegyen nekünk jót Mezőfalva, nem kérünk belőle.
Várjuk meg, hogy mi lesz 2013. szeptember l-én. Addig ne hozzunk döntést e
kérdésben.
A szülői értekezleten a szülők voltak. Ez a téma nem csak a szülőket érinti, hanem az
egész lakosságot. A szülők egy része nem mert kérdezni semmit, nem tudták, hogy
miről van szó. Ő nem volt a szülői értekezleten, mert nem lett meghívva.
Jaksics Erzsébet Mezőfalvai Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazgatónője:
Mint intézményvezetőnek elsősorban a szülőkkel kell tartania a kapcsolatot. Számára
az a fontos, hogy a szülők hogyan állnak ehhez a kérdéshez.
Nagyon jólesett és nagyon megnyugtató volt, hogy a szülők a támogatásukról
biztosították és örültek a tervezett változásnak. Úgy tapasztalta, hogy a szülőknek
nincs ellenére ez a változás.
Miért gondolja azt a képviselő-asszony, hogy ha az 5-6 osztály átmegy Mezőfalvára,
akkor bezárják az iskolát?
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Ha elviszik az 5-6 osztályt, akkor marad pár gyermek az alsó tagozatban.
Véleménye szerint előbb elviszik az alsó tagozatot is, ha nincs itt az 5-6 osztály.
Jaksics Erzsébet Mezőfalvai Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazgatónője:
A törvény jelen pillanatban meghatározza azokat a létszámhatárokat, és azokat a
kereteket, ami szerint 2013-ban dolgozni fogunk.
Az intézménynek a sikeressége az, hogy talpon vagyunk. Az, hogy olyan szakmai
munkát teszünk le az asztalra, aminek a csodájára járnak még például Budapestről is.
Ez annak is köszönhető, hogy előre gondolkozunk, előre tervezünk még akkor is, ha
bizonytalanság van, mert a váratlan helyzetekben kialakuló kapkodás, az mindig
hibalehetőségeket rejt magában.
Mi annak a híve vagyunk és úgy gondolkozunk, hogy jobb, hogyha előre
gondolkozunk, jobb, hogyha nekünk már vannak terveink, s vannak elképzeléseink,
hogy ne az utolsó pillanatban kelljen döntést hozni, illetve ne olyan döntéseket
kényszerítsenek ránk, amit szívünk szerint nem szeretnénk.
Ezért tette ezt a javaslatot, s a szülői értekezleten is ugyanezeket mondta el. A számok
beszélnek, nem tud mást mondani.
Fischer József polgármester:
A szülői értekezletre senkit sem hívtak meg. A szülői értekezlet időpontja a korábbi
képviselő-testületi ülés előtti tájékoztatón elhangzott. Akkor azt mondta, hogy
szeretné látni a szülők reakcióját, azt, hogy mi a véleményük az egész átszervezésről.
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Lehet, hogy ott még minden újdonságnak hatott, de azóta sok idő eltelt, a szülők
szólhattak volna, ha valami nem volt érthető.
Ebben a faluban van egy választott képviselő-testület , van egy választott
polgármester, s nekünk az a feladatunk, hogy kisebb-nagyobb horderejű dolgokban
döntsünk.
Legyen az pár százezer forintos beruházás, vagy egy nagy beruházás, vagy emberek
sorsa, vagy az iskola kérdése.
Nem mondja, hogy nem kell megkérdezni azokat az embereket, akiket érint a döntés.
Úgy látja, hogy ebben a kérdésben elsősorban
a szülőket, a gyerekeket,
pedagógusokat érinti a döntés, az ő bőrükre megy ki ez a dolog.
Ha előre nézünk , látjuk a kisiskolák sorsát.
Szomorú tény, de valamikor még Ő is vitte a táblákat , hogy ne zárják be a kis
iskolákat.
Lehet mondani megszorításnak, racionalizálásnak nevezni, de lehet, hogy egy év,
lehet, hogy több, nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, de jelen pillanatban a felé
megyünk, hogy nekünk
sajnos foggal- körömmel az alsó tagozatra kell
koncentrálnunk, kihozni a maximumot.
Ilyen osztálylétszámok mellett , - látni azt, hogy hány gyermek születik- nem fognak
hagyni 5-6 – 7- vagy 10 fős osztályokat.
Most van az a lehetőségünk, hogy lépjünk, határozzunk a sorsunkról, meghozzunk
egy kemény döntést, azért vagyunk, hogy ezt megtegyük.
Be lehet vonni a falut.
A faluban a lakosság polgármester választás után ki nem hevert dolgokat most
veszi elő. Az emberek nem a célt nézik, hanem azt, hogy jobb oldalra, vagy bal
oldaltra állok. Nem azt nézik, hogy igazából itt most az iskoláról, pedagógusokról,
vagy a gyerekekről van szó.
Most felsorakoznak egy Virág József , vagy egy Fischer József mögé, ( kinek – kinek
melyik a szimpatikus, ) és a döntésnél most itt csak egy indok ez az iskola.
Zab Zsuzanna települési képviselő:
Ez nem így van. Amikor az aláírásokat gyűjtötte a lakosság elmondta, hogy attól fél,
hogy elmegy az iskola. A falu el fog öregedni. Ha nem lesz iskola, nem vesznek itt
házat, a fiatalok elmennek. Próbáljuk megmenteni amink van, hogy a falu
megmaradjon.
Fischer József polgármester:
Tegnap volt a Sárbogárdi Kistérségi ülésen. Azokat a polgármestereket kérdezte meg,
akik hasonló cipőben járnak. ( Vajta, Sáregres) Amikor ilyen döntést meghozunk , az
egy fájó seb. Ha hosszú távon gondolkozunk, ebből a faluból azért nem fognak
elköltözni az emberek, hátrahagyva mindent, mert elmegy az iskola .
Nem tudják eladni a házukat.
Járnak ide gyerekek Sárosdról, mert kiválóan működik az alsó tagozat. Interaktív
táblák is vannak az iskolánkban. Nincs kisebbség.
Lehet, hogy le kell korlátoznunk arra, hogy alsó tagozat legyen Hantoson.
Számított egy másik képviselőtársára is a mai ülésen, aki annak idején keményen azt
mondta, hogy a gyermekének sok pluszt kell ahhoz tanulni, hogy utolérje magát,
mert itt sajnos a hantosi iskolában a szakos ellátással gond van.
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Nem akarja bántani a pedagógusokat, mert tiszteli, becsüli őket, de valamilyen szinten
be kell látnunk, hogy a nagyobb iskolában több a lehetőség, több plusz dolog adatik
meg a gyerekek számára.
Ezek a gyerekek, ha hamarabb kerülnek Mezőfalvára, nem kell kétszer váltaniuk.
Több szülő kérte, hogy teremtsük meg a lehetőséget arra, hogy gyermekét az 5-6
osztályba elvihesse Mezőfalvára, mert 5. osztálytól már komolyabb iskolába szeretné
járatni a gyermekét.
Ő nem gyűjtött aláírásokat, de van olyan tábor, vannak olyan szülők, akik el szeretnék
vinni a gyermeküket Mezőfalvára.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Véleménye szerint nagyon sokat jelent a gyerekeknek a továbbtanulás szempontjából ,
az, hogy mit tud nyújtani Hantos, és mit nyújt egy nagyobb iskola. Volt arra is példa,
hogy már első osztálytól Mezőfalvára szerették volna vinni a gyermeket, de nem
lehetett a társulás szabályai miatt.
Ács Sándorné a Faluvédő és Kulturális Egyesület Titkára :
Mint a hantosi Faluvédő és Kulturális Egyesület Titkára elmondja, hogy 2008-ban az
Élőlánc Magyarországért nevű párt – melynek alapító tagja - nagyon nagy országos
kampányt szervezett a kisiskolák megmentéséért. Ebben nagyon komoly szakmai
konferenciák is szerveződtek, komoly szakemberek dolgoztak ezeken az ügyeken.
A Fidesz nagyon pozitívan beszélt a választások előtt a kisiskolákkal kapcsolatos
politikájáról, most pedig szomorúan látja, hogy ebben sem úgy haladnak a dolgok,
ahogy kellene. Szeretné hangsúlyozni, hogy nem a FIDESZ színeiben mozog, hanem
az Élőlánc Magyarországért nevű párt nevében.
Kiemeli, hogy az elmúlt években megjelent kutatási eredmények, valamint az
országszerte rendezett tanácskozások tanulságai azt igazolták, hogy az iskola semmi
mással nem pótolható közösségszervező, identitás-képző, kultúraközvetítő szerepet
játszik a falvak életében.
Nem csak a gyerekeknek és a szülőknek az ügye az, hogy egy iskola lassan
felszámolódik, vagy pedig megmarad, hanem az egész falué.
A kisebb települések iskoláiban folyó oktató-nevelő munka minősége nem marad el a
nagyobbakétól. Ez személyfüggő, nem az iskola nagyságától függ, hanem a
pedagógusok emberi kvalitásaitól és elkötelezettségétől.
Az otthon és az iskola távolságnövekedése ellehetetleníti a családok és a pedagógusok
közötti szorosabb együttműködést. A kényszerű utazás nehezíti a tanulók kötelező
tanórán túli idejének célszerű megszervezését, sok esetben veszélyezteti a felügyelet
nélkül maradó gyerekeket.
Egy szociológiai kutatás szerint ha egy faluban megszűnik az iskola, akkor ott tíz év
alatt megszűnik a falu is. Ezt mindenkinek figyelmébe ajánlja.
Tudja, hogy most arról van szó, hogy az 5-6 osztály szűnik meg. Szépen, lassan múlik
ki az iskola.
Mezőfalvai lakos, így mindkét oldalról látja a dolgokat. Azt látja, hogy amikor a
társulások beindultak , a nagy és életképes településeknek adtunk mindent, a kicsiktől
pedig mindent elvettünk, egy rendkívül egészségtelen folyamat indult be ebben az
országban. Tanúja volt annak, hogy Mezőfalva polgármestere diadalmasan jelentette
be, hogy 240 milliós beruházással csodálatos, kacsalábon forgó iskolát építettek, s
tanúja volt annak is, hogy Hantos polgármestere arról panaszkodott, hogy az iskolában
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még a hulló vakolatot sem engedik megjavítani, nem biztosítanak rá forrást.
Mennyivel különb polgár a mezőfalvai, mint a hantosi ? Mennyivel különb gyermek a
mezőfalvai, mint a hantosi?
Abban hisz, hogy minden embernek és minden falunak egyenlő esélyt kell
biztosítani. A társulás egészségtelen emberi viszonyokat teremtett, arra az a
bizonyíték, hogy most itt ülünk Hantoson , Hantos iskolájáról tárgyalunk és a hantosi
Iskola Igazgatónőjét nem kérdezte meg senki erről az egészről.
Megkérdezi, hogy vajon valóban el szeretett volna menni a tagintézmény vezető
nyugdíjba, vagy csak ez a nagyon furcsa , lehetetlen helyzet miatt nem szeretne
maradni ?
Azt gondolja, hogy mi ismerjük azt a munkát, amit Gyömöreiné végzett Hantoson az
évek során, s láttuk a társulással való elhalványulását ennek a munkának.( - tudjuk,
hogy más okai is voltak )
A demokráciáról való felfogásban nagyon fontos lenne azt tisztázni, hogy amikor
megválasztanak egy polgármestert, , vagy a képviselő-testületi tagot, nem azért
választják meg, hogy döntsön helyettünk, hanem azért, hogy képviseljen minket.
Azt képviselje, amit a falu akar, ami a falunak a legjobb érdeke. A képviselet a
lényeg, nem az, hogy megválasztottak , s utána én azt döntök, amit akarok.
A képviselet a lényeg. A falunak a lehető legjobban felfogott érdekét kell nézni
minden szempontból. Mindent mérlegre kell rakni. Mérlegelni kell azt is , hogy
kényszer helyzetbe kerülhet a falu az államosítással. A falunak a fennmaradását és a
jövőjét az tudja nagyobb eséllyel segíteni, ha megmarad az 5-6 osztály. Még arról is
ábrándozott, hogy a 7-8 osztály visszajöjjön , mert látható minőségi esést jelent egy
falu életében az, hogy ha azok a gyerekek, akik itt nevelkedtek az iskolában, pont
amikor már kibontakoznának, akkor elhagyják a falut.
Ezen a falu nagyon sokat veszít.
Tragédiának érjük meg, hogy két új pedagógust kell felvenni azok helyébe, akik
elmentek, pedig ez a falu értelmiségének a gyarapodását jelenti, és két munkahelyet
jelent Hantoson. Ez sem elhanyagolandó szempont.
Javasolja, hogy mind a két oldalt tegye mérlegre a képviselő-testület . Nem ért egyet
azzal, hogy egy ilyen horderejű történelmi döntésben ide kell rángatni azt, hogy a
régi és az új polgármester között konfliktus van.
Itt abszolút és kizárólag a falu érdekét szabad nézni mindenkinek. Mindenkinek joga
van elmondani a saját szempontjait. Azért, hogy valaki elmondja az ellenvéleményét
köszönetet kell mondani, mert lehet, hogy neki van igaza és még időben
figyelmeztetnek.
Fischer József polgármester:
Maximálisan egyetért azzal, hogy ameddig lehet és van rá észérv, hogy meddig és
hogyan lehet fenntartani az iskolát, akkor azt addig tegyük meg. A törvénnyel
szemben menni nem tudunk, a 7-8 osztály elvitelét a törvény írta elő.
Amiben mi tudunk dönteni és van még lehetőségünk dönteni, akkor azt tegyük meg.
Korábban az, hogy a 7-8 osztály Mezőfalvára került nem Sárbogárdra, a szülőknek
köszönhető.
Most mérlegelni kell azt, hogy a jelenlegi dolgokkal nyerünk, vagy veszítünk. Jelen
pillanatban nincs szabályozva , hogy a járások felállításával kötelezően Sárbogárdra
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kellene menni a gyerekeknek , de félő, hogy meghúzzák a vonalat és nem lesz más
lehetőségünk.
Mezőfalva 5000 fővel rendelkező település. Ha náluk van arra mód és lehetőség, hogy
pályázzanak egy szép iskolára, azt tegyék meg. Ő annak nagyon örül. Sajnálatos
módon a mi kis iskolánkra - ami egy régi kastély épület - nem írtak és nem írnak ki
pályázatot, amiből rendbe tudnánk tenni. Ez nem a mi hibánk.
Ez a fórum nem arról szól, hogy tíz éven belül kihal a falu. Nagyon sok olyan
település van és létezik az országban, ahol nincs iskola . Nagyon fontos dolog az
iskola, az óvoda még fontosabb dolog a munkába járás miatt, de sok más fontos dolog
is van. Nézni kell azt is , akinek már nincs köze az iskolához.
Felelősséggel úgy lehet dönteni, ha meghallgatjuk a másik oldalt is. Ha azért írták alá
a gyűjtőívet a lakosok, mert a kérdés jól lett feltéve, akkor valóban van értelme egy
falufórumnak.
De ott el kell mondani mindkét érvet, s azt, hogy egy népszavazást akarunk-e , hisz az
sok pénzbe kerül.
Véleménye szerint a képviselő-testületnek kell a döntést meghozni ebben az ügyben ,
hiszen a falu azért választotta őket.
Lehet mondani, hogy Mezőfalva jól járt a társulással, de Hantos sem járt rosszul. Nem
kellene a húrt tovább feszíteni, mert félő, hogy elpattan.
A tagintézmény vezetőt tiszteli , becsüli, a másfél év alatt igyekezett munkáját
segíteni. Ha szólni kíván az ülésen, természetesen megteheti.
Gyömörei Barnáné tagintézmény vezető:
Mivel 1953-ban született lehetősége van arra, hogy előre hozott nyugdíjba menjen. Ezt
a lehetőséget szeretné kihasználni, nem szeretné elszalasztani.
Elmondta , hogy ha szükség van a munkájára, szívesen ledolgozza a felmentési időt.
Szóban abban is megállapodtak az iskola igazgatójával, hogy ha szükséges akár
félállásban, akár óraadóként tanít, azért, hogy az 5-6 osztállyal ne legyen gond. Ez
tavaly történt.
Utána történtek a változások, az új jogszabály megjelenése. Ha azt mondja, hogy
maradjon az 5-6 osztály, lehet, hogy azt hiszik, hogy azért mondja, hogy még
dolgozni, keresni tudjon.
Ha azt mondja, hogy az 5-6 osztály menjen Mezőfalvára, akkor azt mondhatják, hogy
persze, mert neki már minden mindegy.
Azt visszautasítja, hogy a hantosi Iskola nem adta meg azt a színvonalas oktatást,
amelyet másik – nagyobb - iskola megadott. Ha valaki megnézte az elmúlt évek
országos méréseit láthatta, hogy Hantos nem maradt alul a környező iskolákhoz
képest, még a nagyobb iskolákhoz képest sem.
Nem tudja, hogy hogyan mondhatott egy volt képviselő olyat, hogy gyermekének
plusz órákat kellett vennie a továbbtanuláshoz. Nagyon sok szülő tudja bizonyítani,
hogy gyermeke ugyanazt az oktatást megkapta, mint a másik iskolában tanuló
gyermekek. Nem kellett a gyermekeknek különórákat venni ahhoz, hogy a felsőbb
iskolába bekerüljenek. Ha akart , akkor az itt szerzett tanulmányokkal élni tudott a
középiskolában és a felsőbb iskolákban is. Ezt az egész megjegyzést teljes egészében
visszautasítja.
Ami az iskolával kapcsolatos volt, az sok éven keresztül kihatott a falu életére, erre
büszke. Ezt soha senki nem említette. Mindig azt hallani, hogy ilyen még soha nem
volt, mint ami jelenleg van, pedig volt korábban is, csak egyes emberek nem vették
észre, mert nem látogatták a rendezvényeket. Ez rosszul esik.
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Ahogy Mezőfalván tegnap elhangzott, hogy az iskola nem csak iskola, hanem a falu
életében egy nagyon fontos tényező. Ugyanezt a szerepet tölti be nálunk is.
Sokszor volt nézeteltérés Mezőfalvával, az nem titok. Nem értették, hogy nekünk
miért esik rosszul egy-két dolog. Ő nem tud Mezőfalva fejével gondolkozni, mert nem
egy nagy településen dolgozott. A kicsi település mindig úgy érzi, hogy egy kicsit
kiszolgáltatott.
Nekünk is voltak terveink, voltak álmaink, , ahhoz még akkor volt létszám. Senki
nem tehet róla, hogy ennyire lecsökkentek a létszámok. Nem tehet róla a falu sem.
Korábban egyik párt sem - az Élőlánc Magyarországért pártot kivéve – állt a
kisiskolák mellé.
Ha az állam átveszi az iskolák irányítását, akkor sajnos az lesz, amit itt hallottunk,
hogy meghatározzák azt, hogy hány gyermekre hány fő pedagógus biztosítható.
Már nincsenek álmai arra, hogy varázslatos dolgok történnek a jövőben, nem gondolja
azt, hogy meghagyják a kisiskolákat.
1999-évben látta a falut és védte a nyolc osztályt. Addig sikerült, amíg a törvény azt
nem mondta, hogy a 7-8 osztályt el kell vinni. Most ida jutottunk az 5-6 osztállyal.
Sajnos nem tudja azt mondani, hogy hosszú távon az 5-6 osztály maradhat. Nem látja
a jogbiztonságot
Egyik oldalt sem akarja meggyőzni. Annyit tud mondani, hogy úgy tervezte, hogy
átmenetesen szeretne nyugdíjba menni, tehát nem egyik napról a másikra. Egy darabig
szeretne még tanítani, de a vezetésben már nem szeretne részt venni.
Ha ez a terv nem sikerül, akkor kénytelen lesz egyik napról a másikra nyugdíjba
menni.
Ebből a zűrös helyzetből már szeretne kimaradni, ezt elmondta a szülői értekezleten is.
Az okokat nem kívánja részletezni. Most éppen úgy érzi, hogy elege van mindenből.
Még azt szeretné elmondani, hogy amikor úgy volt, hogy a 7-8 osztály Sárbogárdra
megy, a szülők döntötték el azt, hogy Mezőfalvára menjenek a gyerekek. Most is
bekövetkezhet az, hogy a szülők döntenek. Nincs más lehetőség.
Sárodra . Nagylókra nem viszik a szülők a gyerekeket, Sárbogárd messze van. Ha a
szülők szavaznak, akkor szinte biztos, hogy Mezőfalvára szavaznak.
Dönthet a falu másképpen. Ha megszabja az állam, hogy hova kell vinni a gyerekeket,
de megszűnik a társulás, akkor a szülő oda viszi a gyermekét, ahova ő akarja.
Mivel 2013. januártól az állam veszi a kezébe az irányítást, nem tudjuk, hogy hogyan
fog dönteni. Ha a szülők dönthetnek, akkor Mezőfalvára viszik a gyerekeket, ez
egyértelmű.
Ezzel szemben a falu bárhogy dönt a szülők akkor is Mezőfalvára viszik a
gyerekeket, de várhatóan még az alsósokat is.
Ha az alsóban összevont osztályok lesznek, akkor biztosan elviszik a szülők még az
alsós gyermekeket is.
Nagyon kilátástalan a helyzet. Az emberek elkezdenek egymással veszekedni, pedig
nem egymással van bajuk, hanem azzal a rendszerrel, amelyben vagyunk.
Sajnos minden kiszámíthatatlan. Nem a szülőt és a gyermeket nézik, hanem azt, hogy
mi gazdaságos. Sajnos ilyen a világ.
Nagyon sokáig optimista volt, de sajnos már nem tud optimista lenni, mert nagyon sok
mindent megélt.
Fischer József polgármester:
Valami félreértés volt, mert nem azt mondta, hogy egy mostani képviselő társunk nem
volt megelégedve az iskola oktatásával, hanem egy volt képviselő-társunk volt
elégedetlen a hantosi Iskola oktatásával.
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Gyömörei Barnáné:
Annak a gyermeke is szépen boldogult az életben.
Fischer József polgármester:
Az Ő lánya a hantosi iskolában végzett, s most büszkén mondja, hogy a második
diplomáját szerzi . Maximálisan elégedett volt és most is az a hantosi iskola oktatási
munkájával. A lányának nem kellett külön órákat vennie a továbbtanulásához. Volt
egy korábbi képviselő-társa, aki azt mondta, hogy akkor kell felszállni a vonatra,
amikor az jön, különben csak integethetünk utána. Véleménye továbbra is, hogy az 5.
6. osztályt 2012. szeptember 1-től Mezőfalvára kellene átjáratni.
Ács Sándorné a Faluvédő és Kulturális Egyesület titkára:
A Dán testvérfalu példáját szeretné elmondani. 20-évvel ezelőtt Wellingben szerették
volna megszűntetni az iskolát, mert ott is központosítási politika folyt.
Hantos adott erőt Wellingnek, hogy harcoljon az iskolájáért, még 3000 fős tüntetést is
szerveztek. A törvényi keretek ott teljesen mások. Elérték azt, hogy ugyanabban az
épületben folytathatták az általános iskolai oktatást. Csodálatos intézmény lett, azóta
már kétszeresére fejlesztették, ugyan is a nagy önkormányzatok nagy iskolákat – több
l00 fős – építettek, s a szülők elkezdték a gyerekeket a kisebb iskolába – Wellingbe vinni, mert az egy családias, otthonos , barátságos légkörű iskola lett.
Nem igaz az, hogy a nagy iskola automatikusan jobb.
A Mezőfalvai iskola - tudomása szerint - jó, de jó a hantosi iskola is. Az
igazságosságról van itt szó.
Igazságtalan az, hogy csak a nagy iskoláknak nyújtanak anyagi segítséget pályázaton
keresztül. Miért nem lehet arányosan elosztani a pályázati pénzt a települések között.
Az lenne a helyes politika. Most egy nehéz döntést kell meghozni.
Bolye Ferenc a Faluvédő és Kulturális Egyesület Elnöke:
Évtizedek óta együtt dolgozott a hantosi tagiskola vezetőjével. Nagyon sok jóban volt
részük a gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak egyaránt.
Itt volt a gyönyörű projekt, amit az önkormányzat és a Faluvédő és Kulturális
Egyesület együtt valósított meg. – a park felújítása – .
Azt gondolta, hogy a lépések közeledtek egymás felé. Örökre el kell felejteni azt, hogy
jobboldal, vagy baloldal. Mindig a falu közösségéért kell dolgozni. Nem kell ilyen
szavakat használni.
Veszprémből jöttek ki a pályázat útján megvalósult parkot átvenni, s megállapították,
hogy minden követelménynek megfeleltünk.
Kiemelt projektként szerepelt Hantos projektje, amit
Virág József korábbi
polgármesterrel bonyolítottak le.
El kell már felejteni azt a fellengést, hogy ki mit csinál ebben a faluban. Kimondták
azt, hogy ez a projekt felülmúlt mindent, nem kellett megtámogatni senkinek, sem a
FIDESZ-nek, sem Márok Csabának , sem a LEADER új vezetőségének, egyik pártnak
sem . Ez a pályázat maga nyert. Ez nagyon jó dolog.
A párbeszéd a lényeg. Le kell ülni és mindent megbeszélni . Ha megbeszélték volna,
talán az iskola ügye sem került volna ilyen kiélezett helyzetbe.
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Az Egyesület nevében – a tagtársak véleményét figyelembe véve - elmondja, hogy
ameddig lehetőségünk van addig tartsuk meg az 5-6 osztályt Hantos községben.
Ne szűntessük meg mi magunk . Akartunk már Nagylókkal, Sárbogárddal társulni,
tudjuk, hogy mi lett a vége.
Látjuk, hogy sajnos a falu leépül. Akár tetszik, akár nem. Próbáljuk meg foggalkörömmel fenntartani az iskolánkat , ameddig lehet.
Ha a törvény kimondja, hogy nem maradhat itt az iskola, akkor azt tudomásul kell
vennünk.
A bürokrácia, a diktatúra ezt szüli. Nekünk nem biztos, hogy azonosulni kell azzal,
amit egyes emberek csinálnak. Diktatórikus dolgokat tapasztaltak a Mezőföldi Híd
Leader Közösség új vezetőssége választásánál is, ahol a polgármesterrel közösen vett
részt.
Helyben kell megoldani a problémánkat, és meg kell egymást hallgatni. A döntés
valóban a képviselőké, de meg kell hallgatni egymás véleményét is.
A felelősség a döntést hozóké.
Fischer József polgármester:
Nem szabad belemenni személyeskedésbe. Adjuk meg mindenkinek a tiszteletet.
Azt próbálta érzékelni, hogy sajnos a faluban megint szárnyra kapott az, hogy megint
két pártra szakadt a falu. Ezt a projektet való igaz, hogy Virág József vitte végig, aki
tudott, az segített neki. Kialakult egy munkakapcsolat. Azóta nem keresik egymás
társaságát és segítség kérését. Lehet, hogy a jövőben egy cél érdekében újra együtt
fognak dolgozni.
Az iskolakérdés megoldása erre a csapatra korlátozódik. Erről kell nekünk beszélni.
Dániát sajnos mi nem tudjuk utol érni. Esélyünk sincs arra, hogy a nyomukba lépjünk.
Virág József :
Véleménye szerint a társulási megállapodás egy szükséges jó dolog volt és egy
vívmány a mai napig. Egy olyan vívmány, ami mind a három településnek jó volt.
Egyrészt a társulási plusz normatívák miatt van, másrészt Hantos községben a 27
millió forintos hiány azért ment le kisebbre, mert 1-6 osztályig taníthatnak a tanítók,
és a szakos oktatást kevesebb emberrel is meg lehet oldani, hiszen a tanító szakosok 6.
évfolyamig taníthatnak szakirányú fakultációjuk birtokában. Csökkent a pedagógusok
létszáma is, de senkit nem kellett elküldeni, nyugdíjba mentek a távozó pedagógusok..
Ennek is köszönhető, hogy már négy éve rentábilis az iskola óvoda fenntartása,
biztonsággal finanszírozható működtetésük.
Ez a társulás mindenkinek jó, a törvénynek, a mostani állapotnak megfelelő. Az
oktatásban lényeges a költségvetési törvény, ami nem január l-től december 31-ig,
hanem
mindig a következő évnek a szeptemberéig szól. Az adott évben négy
hónapról van szó, ami el van fogadva a költségvetésben. A 2013-év nyolc hónapjáról
is szó van. Ami a költségvetésben szerepel, az már el van fogadva. Az a pénz a jövő év
szeptemberéig rendelkezésre áll a társulásnak, függetlenül attól, hogy a gyerekek hova
járnak. Az, hogy a Mezőfalvai Iskola nem ragaszkodik ahhoz, hogy az 5-6 osztálymert ezt mondta az igazgatónő- Hantosról átmenjen, az rendben van, mert valóban
több gond van több gyerekkel.
Most csökken a normatíva , de nem nagy összeggel . Arról nem tehetünk, hiszen a
BTM-es gyermek több főként történő elszámolását változtatták meg. Az más kérdés,
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hogy az egyéb normatíva hogy esik le.
Ha Mezőfalvára jár a gyerek, akkor a
Mezőfalvai anyaiskolának a bevételét jelenti. Ha Hantosra jár a gyerek, akkor az a
Hantos bevétele lesz. Az iskolabuszt Hantos fizeti. Nem talál érveket. Nem lehet arra
gondolni, hogy a társulás megszűnik a törvény miatt , mert a társulási törvény az
egyik legjobban sikerült törvény. A módosítását nem látja.
A költségvetési törvény módosulhat, az oktatási törvény módosulhat, de a
társulásokhoz , - ami valóságos, hiszen Hantosról átjárnak a gyermekek Mezőfalvára –
nem valószínű, hogy hozzá nyúlnak.
Az egészet egy vívmányként kezeli. Kinek rossz ez? Hantosnak nem rossz
semmiképpen. Majd valamikor rossz lehet, de abba nem lehet belekeverni egy járási
váltást, minket valahová kötelez. Ugyanis mindig a szülő mondhatja meg, azt hogy
hova viszi a gyermekét, melyik iskolába tanulni. – ez a demokratikus vívmány-.
Ha a társulás valami oknál fogva megszűnik, akkor a szülők Mezőfalvára fogják vinni
a gyermekeket. Mezőfalva nem valószínű, hogy felmondja a társulást, mert van belőle
20 millió forintja. Ha mégis, akkor egy év bevétele kiesik Mezőfalvának, mert ha
Mezőfalva most felmondja a Társulást, akkor ezzel az egész Társulás megszűnik.
Daruszentmiklóssal nem tudja új társulás alakítása nélkül működtetni a Társulást.
A Társulási megállapodásba beépítésre került az, hogyha az alapítók közülMezőfalva, Hantos- valamelyik Önkormányzat kilép, akkor a Társulás megszűnik. Ez
a most divatos szóval fékek és ellensúlyok közé azért került be a Társulási
Megállapodásba, hogy Mezőfalva, Daruszentmiklós ne tudja Hantost, mint legkisebbet
esetleg „kigolyózni.”
Ugyanígy ezért fékek és ellensúlyok egyike az is, hogy a társulási megállapodásban
szerepel az l-6 osztály Hantosi tagiskolában történő tanítása. Nem mehet át gyermek
Mezőfalvára jelenleg, mivel azt a társulási megállapodás tiltja. Ez a szigorú szabály
pontosan azért került a megállapodásba, hogy a hantosi Tagiskola megmaradjon, ne
vigyék el innen a gyerekeket, ne adjunk lehetőséget arra, hogy minél előbb
megszűnjön a hantosi Tagiskola. Jelenleg a szülő elviheti akár hova a gyermekét –
másik iskolába- , de Mezőfalvára nem, hiszen a hantosi tagiskola, a daruszentmiklósi
tagiskola és a mezőfalvai székhelyiskola egy intézmény és a hantosi állandó
lakóhellyel rendelkező 1-6. évfolyamos gyermekek oktatásának biztosítását a hantosi
tagiskolával biztosítja a társulás. Ha ezt a szabályt megváltoztatják, akkor veszélybe
kerül az l-4 osztály fennmaradása Hantos községben. Lehet, hogyha lenne rá
lehetőség többen Mezőfalvára járatnák az alsós gyermeküket is , pl. akinek testvére is
oda jár.
Kevesebb gyermek maradna az alsó tagozatban, akkor összevonásra lenne szükség. Ha
összevonás lesz, akkor még több szülő elviszi gyermekét Hantosról.
Nagylókot is megkérdezte, ők mit terveznek az iskolájukkal. Ők amíg csak lehet fenn
akarják tartani a tagiskolát változatlan formában. Véleménye szerint Vajtát és
Sáregrest erről megkérdezni nem érdemes, mert ott már rég megszűntek az iskolák.
Mezőkomárom most szeretné visszavinni a nyolc osztályát. Pontosan arra appelálnak,
hogy az állam fogja fenntartani az iskolát.
Ha a három képviselő-testületnek nem jelent terhet a pedagógusok bére, akkor nem is
kell ezen vitatkozni.
2013-ig van pénz az iskola megtartására, van társulás, van szándék, az anyaiskola és a
tagiskola is jól működik, ott meg van a létszám, ha ezt az átjáró hantosi gyerekekkel
felduzzasztjuk, akkor annak a pedagógusnak lesz nehezebb, akkor miért kellene
átszervezni jelenleg az iskolát.
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Véleménye szerint ha a képviselő-testület meglépi az átszervezést, a megtakarítás
nem lenne több l millió forintnál. Akkor miért kell vitatkozni. Az egész nem ér annyit,
hogy vita legyen rajta.
Az iskola tovább sorvadását nem szabad szorgalmazni. Már az is sorvasztotta az
iskolát, hogy a 7-8 osztályt el kellett vinni. Ne engedjük, ne teremtsünk lehetőséget
arra, hogy a szülőknek vélt vagy valós sérelmeiket úgy „ torolhassák” meg, hogy
elviszik a gyermeket Mezőfalvára és ezzel a hantosi tagiskola megszűnését sietetik. Ne
teremtsünk lehetőséget arra, hogy a szülők ezzel zsaroljanak bennünket.
Ez a helyzet rossz így, ahogy van. Persze, lehetne ezt a társulást költséghatékonyabban
is működtetni, de meg kell nézni, hogy ez mibe kerül. Meg kell nézni, hogy mibe
kerül az átszervezés. Mi a vége? Hová érünk el ezzel az átszervezéssel? Arról kell
beszélni, hogy a falunak és a gyerekeknek mi a jó. A gyerekeknek semmiképpen sem
jó, hogy átjárnak Mezőfalvára. Igyekeznek haza a gyerekek Mezőfalváról most is. A
„nagy” iskolában „ kicsinek „ lenni nem jó. A kis iskolában többet tudnak velük
foglalkozni, mert kevesebben vannak.
Az eredmények Hantoson jók. Hogy a 7-8 osztály eredménye milyen , azt nem ismeri.
A társulás most működik, vívmány, s ez jó dolog. Nem javasolja azt, hogy bármilyen
szinten megváltoztassa a képviselő-testület. Nem látja értelmét, anyagi oka , s
törvényi kényszer jelenleg nincs. Köszöni, hogy hozzászólhatott.
A Társulási megállapodás a nevéhez köthető, ha azt úgy változtatják meg, hogy neki
nem tetszik, azt el fogja mondani. Ha nem a valóságot hallja, azt tisztába teszi.
Egyéként semmiféle szervezkedés nincs, nem állít senkit maga mögé. Tájékozódik,
tisztában van a dolgokkal. Még egyszer Nagylókot is megkérdezte és az ottani
önkormányzat nem töri a fejét semmi ilyesmiben.
Az, hogy itt a vonat, most kell rá felszállni , azt akkor mondta egy volt képviselő,
amikor egy fejlesztési lehetőségről volt szó, nem pedig leépítésről. Kettő között van
egy kis különbség.
Köszöni, hogy szót kapott.
Fischer József polgármester:
Örül annak, hogy Virág Úr elmondta a véleményét. Van, amiben egyezik véleményük,
de van, ami ellent mond annak, amit Ő képvisel ebben a kérdésben.
Elmondja, hogy Mezőkomárom, Szabadhídvég úgy tervezi az iskola átszervezését,
hogy egyik településen az alsó tagozat, a másik településen a felső tagozat lenne. A
település így szeretné visszacsábítani azokat a gyerekeket, akiket a különböző
településekre vittek a szülők.
Vannak olyan dolgok, amit még vissza lehet állítani, ha egy rossz döntés születik. A
rossz döntést is meg lehet változtatni. A puding próbája az evés, tehát ha nem jön be
valami, a szülők is látják, hogy nem úgy működik a dolog, ahogy szerették volna,
akkor hozhat még a képviselő-testület, vagy a falu olyan döntést, amelyben a korábbi
döntését megváltoztatja.
Vannak még csodák, például ahol felfejlődik egy település ( Rácalmás ) .
Eldöntve még nincs semmi. Érvek hangzanak el mindkét oldalról. A társulás jól
működik.
Ács Sándorné a Faluvédő és Kulturális Egyesület titkára:
Megszűntetni bármikor meglehet valamit, de azt visszaállítani a mai világban szinte
lehetetlen. Az a véleménye, hogy az a döntés, amelyet a képviselő-testület meghoz
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ebben a kérdésben, az végérvényes lesz. Ha az 5-6 osztály marad, akkor még marad
egy esély. Nem akar senkit befolyásolni , mindenki a saját gondolata és a saját
felelőssége alapján döntsön.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Kéri, és javasolja, hogy a napirendre vonatkozó döntést a képviselő-testület
névszerinti szavazással döntse el.
Fischer József polgármester:
Nem tudja, hogy van-e erre lehetőség. Kérdezi a körjegyzőt, hogy van-e mód
névszerinti szavazás elrendelésére.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Az Önkormányzat SZMSZ szerint lehetőség van arra, hogy a napirendi pont ügyében
a képviselő-testület névszerinti szavazással döntsön. A SZMSZ ide vonatkozó
rendelkezése szerint bármelyik települési képviselő tehet javaslatot névszerinti
szavazásra, mely kérdésben a képviselő-testület vita nélkül határoz.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az első napirendi pont ügyében
névszerinti szavazással döntsön, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
négy igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. ( II. 29. ) számú
határozata
névszerinti szavazás elrendeléséről.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás által
fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1-6 évfolyamos Hantosi
Tagiskolája 2012. szeptember 1-vel 1- 4 évfolyamos tagiskolává történő
átszervezése ügyében névszerinti szavazást rendel el.
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Gálné Papp Erika körjegyző:
Mindenki előtt ismert, hogy hantosi állampolgárként és szülőként eltér a véleménye az
intézmény átszervezés szükségessége és célszerűsége kérdésében a polgármester
úrétól, ezzel kapcsolatban az elmúlt képviselő-testületi ülésen már kifejtette a
véleményét, azt nem kívánja megismételni.
Köztisztviselőként a képviselő-testület döntését kell, hogy végrehajtsuk, és a legjobb
tudásunk szerint végre is fogjuk hajtani, bármi is legyen azt a döntés.
A döntés meghozatala előtt azonban szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet az
eddig elhangzottakban említett jogszabályokról illetve az oktatási intézményi
átszervezéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokról, az átszervezéssel kapcsolatban
kötelezően betartandó szabályokról.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 47.§. (7) bekezdése
előírása szerint: „ Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés
fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a
mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként
kell figyelembe venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport
létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt
történik.”
Fent idézett törvényhely hatálybalépési időpontja 2012. szeptember 1. E rendelkezés
szerint a beilleszkedési , tanulási , magatartási zavarokkal küzdő úgynevezett BTM-es
tanulók nem szerepelnek azok között a sajátos nevelésű gyermekek között, akiket az
óvodai illetve iskolai csoport létszámának számításánál több főként ( jelenleg hatályos
szabályok szerint kettő főként) kell figyelembe venni.
Ugyanakkor fenti törvényi hely nem azt jelenti, hogy minden gyermek csak egy
főként vehető figyelembe az óvodai illetve iskolai csoport létszám számításánál,
hiszen az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral
küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi,
középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan
fogyatékos gyermeket, tanulót ( úgynevezett SNI-s gyermekek) továbbra is három
főként kell figyelembe venni.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 96.§ (18) bekezdése
előírásai alapján ugyanezen törvény 4. számú melléklete szerinti osztálycsoportlétszámokat első alkalommal a 2013/2014. anévtől felmenő rendszerbe kell
alkalmazni.
Ugyanakkor a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 2012. szeptember
1-én még hatályba lévő 3. számú melléklete, amely az osztály, csoport
létszámhatárok, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendjét
tartalmazó szabályokat tartalmazza 3. pontja szerint: azt a gyermeket, tanulót, aki
beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési
igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM-es gyermek) nehézséggel
küzd, az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának
számításánál kettő, azt a gyermeket, tanulót pedig, aki testi, érzékszervi, középsúlyos
értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos három gyermekként, tanulóként
kell számításba venni, függetlenül attól, hogy a többi gyermekkel, tanulóval együtt
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vagy külön vesz részt óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, kollégiumi
nevelésben és oktatásban. Két tanulóként kell számításba venni a felzárkóztató
oktatásban részt vevő tanulót.
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény az önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai szabályai
című 8. számú melléklete III. fejezete a többcélú kistérségi normatíva igénylés
feltételeinek szabályait tartalmazó kiegészítő szabályok 2.1. pontjában foglalt
feltételek meghatározásakor ugyancsak a 1993. évi LXXIX. Törvény 3. számú
mellékletében szabályozottakra utal vissza.
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a jelenleg hatályos szabályok szerint a
mai ülésen tervezett elvi döntés- a jelenleg 1-6 évfolyamos hantosi tagiskola 2012.
szeptember 1-től 1-4 évfolyamos tagiskolává történő tervezett átalakítása a hatályos
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX: törvény rendelkezései alapján intézmény
átszervezésnek minősül.
Fischer József polgármester:
Kéri a körjegyző asszonyt, hogy tájékoztatását röviden mondja el, mert a képviselőtestület döntését várja a Mezőfalvai Képviselő-testület.
Mivel csak négy települési képviselő van jelen a mai ülésen , látni lehet, hogy nem
lesz döntés ma ebben a témában.
Ács Sándorné a Faluvédő és Kulturális Egyesület titkára:
Most a hantosi Képviselő-testület ülésén vagyunk, ahol Hantosról van szó.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Neki kötelessége tájékoztatni a képviselő-testületet. Igyekszik gyorsan elmondani ,
hogy milyen jogszabályi előírásokat kell betartani a képviselő-testületnek egy oktatási
intézmény átszervezése esetén. Minderről a polgármester urat is tájékoztatta a
képviselő-testületi ülés előtt.
Az intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése kapcsán a képviselő-testületnek
be kell tartani a jogszabályokban rögzített, az alábbiakban részletezett, garanciális
szabályokat.
Az intézményátszervezés a közoktatási törvény értelmező rendelkezései között, a 121.
§ (1) bekezdés 15. pontja szerint minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító
okiratnak e törvény 37. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatározottak
módosulásával jár. Ennek értelmében többek között iskola esetén az évfolyamok
számát érintő módosítások is átszervezésnek minősülnek.
Az átszervezés és a megszüntetés eljárási lépései
1. szándéknyilatkozat - elvi döntés
2. vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása
3. döntés
4. költségvetési rendelet módosítása
5. az esetleges létszámcsökkentések lebonyolítása
6. intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása, jóváhagyása
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1. A közoktatási törvény rendelkezéseiből következően a képviselő-testületnek
határozatot kell hoznia, (elvi döntést) a tervezett szándékáról: az intézmény
átszervezéséről.
A képviselő-testületi előterjesztés részeként meg kell fogalmazni az elérendő célt, és az
eszközöket, célszerű egy ütemtervet készíteni felelősök és határidő megjelölésével,
számításokat kell végezni, a tervezett döntés pénzügyi-tárgyi, személyi kihatásairól,
lehetőségek és azok következményeiről, előnyök, hátrányok számbavételéről.
A szándéknyilatkozat tartalmazza, hogy - a képviselő-testület milyen módon kívánja
ellátni a feladatot a jövőben, a tervezett döntésnek milyen intézményi kihatása lehet,
a tervezett döntésnek milyen munkajogi következménye lehet, a tervezett döntésnek
milyen pénzügyi kihatása lehet, a feladatellátás során számba kell venni a lehetséges
együttműködési (társulási) lehetőségeket, felelős és határidő megjelölése
A szándéknyilatkozat képezi a véleményeztetési eljárás alapját.
A közoktatási törvény 102. § (1) bekezdése alapján, ha a fenntartó három vagy annál
több nevelési-oktatási intézményt tart fenn, köteles közoktatási ügyekkel foglalkozó
bizottságot létesíteni és működtetni.
Ha a fenntartó legalább hat évfolyammal működő általános iskolát vagy középiskolát,
illetve szakiskolát tart fenn, a fenntartói irányítással összefüggő döntés-előkészítő
munkában - az e törvény 17. §-a alapján pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személynek kell közreműködnie.
A döntés előkészítésében, a jogi feladatokkal kapcsolatosan a jegyző, vagy az általa
kijelölt köztisztviselő nyújt segítséget.
2. A közoktatási törvény 102. § (3) bekezdése értelmében, a fenntartó a közoktatási
intézmény, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával összefüggő döntése előtt
beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői
szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak, a nemzeti vagy etnikai
kisebbségi nevelésben-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik
egyetértési joggal – a fenntartótól függően a települési vagy a területi kisebbségi
önkormányzat, illetőleg ennek hiányában az adott kisebbség helyi egyesületének,
szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara
véleményét.
Az e bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt
hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a
fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll.
A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától
számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.
A közoktatási törvény további garanciákat épít be a közoktatás színvonala
védelmében, így a 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat a
közoktatási intézményét, illetve egyes szolgáltatás ellátását - részben vagy egészben akkor szüntetheti meg, közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha
az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon
gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek
nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a megyei
önkormányzat - fejlesztési tervre épített - szakvéleményét. A helyi önkormányzat az
Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő véleményét köteles beszerezni
tervezett intézkedésének véleményezése céljából. A szakértőnek abban a kérdésben
kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység,
szolgáltatás e bekezdésben meghatározottak szerint történő további ellátását. A
szakértő véleményét a megyei önkormányzat részére – a szakvélemény megkérésével
egyidejűleg - meg kell küldeni. A független szakértőre - a helyi önkormányzat
megkeresésére - a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal tesz javaslatot.
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Azt, hogy mi minősül megfelelő színvonalnak és aránytalan tehernek, az értelmező
rendelkezéseket tartalmazó 121. § határozza meg. Az (1) bekezdés 3. pontja szerint
aránytalan teher: ha a gyermek, tanuló az óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást
lényegesen nehezebb körülmények között vagy jelentős költségnövekedés mellett
tudja igénybe venni, figyelembe véve a gyermek, tanuló életkorát, sajátos nevelési
igényét (pl. a változás miatt a nevelési-oktatási intézmény eléréséhez szükséges
időtartam jelentősen megnövekszik; a nevelési-oktatási intézményt csak
tömegközlekedési eszközzel, többszöri átszállással lehet megközelíteni); Az (1)
bekezdés 22. pontja szerint megfelelő színvonalon való további gondoskodás: ha az új
feltételek között folyó óvodai nevelés, iskolai oktatás, kollégiumi nevelés személyi és
tárgyi feltételei megfelelnek a szabványoknak, a közoktatási törvény 1. és 3. számú
mellékletében meghatározott előírásoknak, s továbbra is biztosítottak a meglévő
pedagógiai szolgáltatások (pl. a nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelés,
iskolai nevelés és oktatás a nyelvi környezetben;
nem szűnik meg tagozatos oktatás, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók sajátos
nevelése és oktatása, tanulási nehézséggel küzdők nevelése, oktatása) igénybevétele;
A Kjt. 6. § (3) bekezdés alapján a képviselő-testület a döntése előtt az érintett,
megfelelő szintű szakszervezetekkel véleményezteti a közalkalmazottak nagyobb,
illetve egyes ágazatokba tartozó csoportját érintő intézkedés tervezetét.
A tervezetet a döntés előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a véleményezésre
jogosult szakszervezeteknek.
3. Döntés az átszervezésről, megszüntetésről
A véleményezési eljárást követően dönthet a képviselő-testület az intézmény
átszervezéséről.
Az átszervezés, megszüntetés folyamatában a képviselő-testületnek módosítania kell a
közoktatási törvény 85. § (4) bekezdés szerinti önkormányzati intézkedési tervet.
A döntési folyamat része Hantos esetén a társulási megállapodás , módosítása is.
Figyelemmel kell lenni a közoktatási törvény 102. § (9) bekezdésére, mely szerint a
fenntartó tanítási évben (szorgalmi időben), továbbá - a július-augusztus hónapok
kivételével - nevelési évben iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát
nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át, iskolai
osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem
szüntettethet meg, az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg.
Ugyanakkor a 102. § (11) bekezdése értelmében a fenntartó legkésőbb az intézkedés
tervezett végrehajtása évének május utolsó munkanapjáig hozhat a nevelési oktatási
intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével
összefüggő döntést.
Az intézmény átszervezéséről - az alapító okirat módosításával dönt a képviselőtestület minősített többséggel. .
4. A költségvetési rendeletet módosítani kell, ha a testület az átszervezés mellett dönt.
5. Amennyiben a feladat ellátás módjában bekövetkezett változás következtében az
átszervezés, megszüntetés során létszámcsökkentésre kerül sor, a felmentésre,
végkielégítésre a közalkalmazotti törvény szabályait kell alkalmazni.
6. Az átszervezéssel érintett intézményi szabályzatok, dokumentáció módosítása.
A mai ülésen a polgármester úr javaslata az intézmény átszervezéséről szóló elvi
döntés meghozatala, amiben meg kell fogalmazni az elérendő célt, - a hantosi 1-6
évfolyamos tagiskola 2012. szeptember 1-vel 1-4 évfolyamos tagiskolává történő
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átszervezése- az eszközöket, az esetleges ütemtervet, felelősökkel, határidőkkel.
Számításokat kell végezni arra, hogy a tervezett döntéseknek milyen pénzügyi , tárgyi,
személyi kihatásai várhatók, milyen következményei lehetnek, milyen előnyök és
hátrányok származhatnak belőle.

Egyéb hozzászólás nem hangzott el

Fischer József polgármester:
Kéri, hogy aki a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi
Társulás által fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1-6 évfolyamos
Hantosi Tagiskolája 2012. szeptember 1-vel 1- 4 évfolyamos tagiskolává történő
átszervezéséről szóló határozati javaslatot elfogadja, az névolvasásra igennel, vagy
nemmel szavazzon.
Fischer József igen, Fischerné Koncz Katalin : igen, Hangyál Csaba: nem, Zab
Zsuzsanna: nem.
A napirenddel kapcsolatban :
kettő igen és kettő nem szavazattal volt.
Fischer József polgármester:
Megállapítja, hogy:
A Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás által
fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1-6 évfolyamos Hantosi
Tagiskolája 2012. szeptember 1-vel 1- 4 évfolyamos tagiskolává történő
átszervezése ügyében nem született döntés.

Fischer József polgármester rövid szünetet rendelt el az első napirendi pont
tárgyalása után.
Az ülésen megjelent nem települési képviselők elhagyták a helyiséget.
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2. napirend

Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás 2012. évi
költségvetése elfogadása .
Suhaj Józsefné települési képviselő 17- órakor az ülésre megérkezett.
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést
és a
határozati javaslat
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Elnézést kér a képviselő-testület tagjaitól, hogy a 2012.02.22-én tartott képviselőtestületi ülésen a képviselők az utolsó pillanatban kapták meg az előterjesztés egy
részét, így nem tudták áttanulmányozni. A döntés meghozatalához ugyanakkor még
hiányzott Mezőfalváról a Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási társulás
2012. évi költségvetési tervezete is, hiszen az előző ülésre csak a hantosi tagiskola és
hantosi tagóvoda költségvetési tervezetét kapták meg, ezért nem tudtak döntést sem
hozni.
Most már valamennyi adat rendelkezésre áll a napirendi pont tárgyalásához .
Látni, hogy Hantos községet 2012-évben : 16.655.000.—Ft terheli, melyet Mezőfalva
részére át kell adnia . Ezt az összeget a költségvetésből ki tudjuk fizetni.
Ezt az összeget elfogadhatónak tartja, s a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Ebből az összegből , véleménye szerint még maradvány is képződhet.
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel
kérdéseiket.
Hozzászólások:
Gálné Papp Erika körjegyző:
Mezőfalva pénzügyi-gazdasági vezetőjével Bencze Évával a polgármester úr a
Körjegyzőség Hantosi Kirendeltségén dolgozó pénzügyi-gazdasági ügyintézővel,
Samuné Léhner Erzsébettel együtt telefonon egyeztetett Mezőfalva – Hantos –
Daruszentmiklós Közoktatási Társulás 2012. évi költségvetési tervezetével
kapcsolatban. A polgármester úr tájékoztatása szerint Bencze Éva, Mezőfalva
Polgármesteri Hivatala pénzügyi-gazdasági vezetője úgy tájékoztatta őket, hogy a
képviselő-testület számára is kiküldésre kerülő Mezőfalva – Hantos –
Daruszentmiklós Közoktatási társulás 2012. évi költségvetési tervezete mind bevételi,
mind kiadási oldalon a jelenlegi helyzetre, vagyis a hantosi tagiskola esetén 1-6
évfolyamos tagiskola működtetésével számol egész költségvetési évben, vagyis 2012.
december 31-ig. Bencze Éva úgy tájékoztatta a polgármester urat és a hantosi
pénzügyi-gazdasági ügyintézőt, hogy költségvetésbe tervezett kiadás tartható akkor is,
ha az iskola átszervezése nem történik meg 2012-.évben.
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Hangyál Csaba települési képviselő:
A korábbi testületi ülésen kiosztott várhatóan kb 19 – 20 millió forintos kiadás
módosult? Nem látja a tervezetben a dolgozók caffetériáját. Ebből később ne hogy
probléma legyen.
Fischer József polgármester:
A korábbi ülésen kiosztott költségvetési tervezetben szereplő kiadás ( a kb 19-20
millió Ft ) fel volt tuningolva. A mai ülésre előterjesztett költségvetési tervezetben
szereplő 16.655.000.—Ft valós számnak tűnik, de még kedvezőbb is lehet a kiadás
oldala.
A dolgozók caffetériája 200.000.—Ft / főben lett maximálva mind a három
településre.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Ahogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen elmondta, a költségvetést nem jövőbeni,
esetleges döntésekre alapozva, hanem a jelenlegi jogi helyzetre, a meghozott
képviselő-testületi döntésekre alapozva állítjuk össze. Amennyiben a meghozott
képviselői döntés költségvetés módosítását is indokolja, akkor az elfogadott
költségvetést ennek a döntésnek megfelelően módosítani kell.
A pénzügyi- gazdálkodási ügyintézőnk is jelezte már az elmúlt képviselő-testületi
ülésen, hogy az akkor kiosztott papírokon szereplő 20 millió forintos önkormányzati
hozzájárulási összeg irreális, semmi nem indokolja.
Mezőfalváról erre az ülésre megküldött Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetése tervezete az akkor
általunk elmondottakat támasztja alá.
Hantos Önkormányzata tudomása szerint nem kért változtatást a Közoktatási
Társulásban foglalkoztatottak cafetéria keretével kapcsolatban. A költségvetés
tervezetében szerepel is, mint étkezési hozzájárulás a tavalyi összeggel , bruttó
200.000 Ft/ fő összeggel.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az Intézményi Társulás 2012. évi
költségvetését fogadja el.
Kéri, hogy aki a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi
Társulás 2012. évi költségvetésére vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az
névolvasásra igennel, vagy nemmel szavazzon.
Fischer József: igen, Fischerné Koncz Katalin : igen, Hangyál Csaba : igen, Suhaj
Józsefné: igen, Zab Zsuzsanna: igen.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
19/2012.(II.29.) sz. határozata
a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi
Társulás által fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény valamint Tündérkert Óvoda 2012. évi költségvetése
elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mezőfalva- HantosDaruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott Petőfi
Sándor Általános Iskola, Szakiskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a Tündérkert Óvoda 2012. évi
költségvetéséről szóló előterjesztést a polgármester megtárgyalta és az ügyben az
alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület a
Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási
Intézményi Társulás által fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2012. évi költségvetését
269.171 eFt bevételi és 269.171 eFt kiadási előirányzattal elfogadja , és a kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
163.879 eFt
•
a személyi jellegű előirányzat
41.679 eFt
•
munkaadókat terhelő járulékok
63.613 eFt
•
dologi előirányzat
A feladatellátáshoz
• Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását
16.655 eFt-ban,
• Daruszentmiklós Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását
17.632 eFt.-ban,
• Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzatának tervezett hozzájárulását
54.565 eFt-ban
állapítja meg.
A Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény engedélyezett létszámát 2012. évre 63
főben állapítja meg.
A képviselő-testület a
Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási
Intézményi Társulás által fenntartott Tündérkert Óvoda 2012. évi költségvetését
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109.236 eFt bevételi és 109.236 eFt kiadási előirányzattal elfogadja , és a kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
66.315 eFt
•
a személyi jellegű előirányzat
16.641 eFt
•
munkaadókat terhelő járulékok
25.680 eFt
•
dologi előirányzat
600 eFt
•
pénzeszköz átadás
A feladatellátáshoz
• Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását
0
eFt-ban,
• Daruszentmiklós Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását
2.199 eFt.-ban,
• Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzatának tervezett hozzájárulását
38.478 eFt-ban
állapítja meg.
A Tündérkert Óvoda engedélyezett létszámát 2012. évre 28 főben
állapítja meg.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Hantos Községi
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletébe Hantos Községi
Önkormányzat által az Intézményfenntartó Társulás 2012. évi finanszírozásához
szükséges 16.655 e forintot építse be.
Felelős:
Határidő:

Fischer József polgármester
azonnal

3.napirend
Tájékoztató a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi
Társulás Társulási megállapodásában foglaltakról.
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést - a társulási megállapodást áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Az első napirendi ponttal kapcsolatban döntés nem született. Egyenlőre minden marad
a régiben.
Tájékoztatásul elmondja, hogy van egy olyan szülői gárda, - kb. 8 szülő - aki
mindenképpen szeretné, ha gyermeke már korábban Mezőfalvára járna.
Lehet, hogy az iskola átszervezése ügyében kellett volna összehívni egy falufórumot,
ami nem egyenlő egy népszavazással. Egy népszavazás sok pénzben kerülhet.
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A szülők kérték, hogy vizsgáljuk meg a társulási megállapodást, hiszen a jelenleg
érvényben lévő megállapodás szerint mindenhova elvihetik a szülők a gyermekeiket ,
csak Mezőfalvára nem.
Többen vannak, akik szeretnék, ha már 1-6 osztályos gyermeküket is Mezőfalvára
járathatnák iskolába.
Telefonon felvette a kapcsolatot Dr Szekercés Anna ügyvéddel – aki a társulási
megállapodást készítette - .
Az ügyvédnő elmondta, hogy megállapodás jelenleg valóban nem teszi lehetővé azt,
hogy az 1-6 –osztályos gyermekek Mezőfalvára az anya iskolába járjanak.
Természetesen felül lehet vizsgálni a megállapodást, lehet rajta változtatni, de ha ezt a
gátat kivesszük a megállapodásból, akkor a lehető legrosszabb döntést hozzuk, hiszen
ezzel valóban ellehetetlenítjük a hantosi iskolát. Sokkal gyorsabban bekövetkezhet az
alsó tagozatos osztályok jelenleginél nagyobb mértékű összevonása akár egy
osztályban. Tehát mérlegelni kell, hogy mi várható.
Megfontolásra ad okot a szülők kérése. El kell gondolkozni azon, hogy a Társulási
Megállapodás módosítását tárgyaljuk-e, vagy vessük el, maradjon minden a régiben.
Elmondja azt is, hogy lehet , hogy azok a szülők is aláírásgyűjtésbe kezdenek, akik el
szeretnék vinni 1-6 osztályos gyermeküket Mezőfalvára, s most a megállapodás miatt
nem vihetik.
Nekünk azoknak a szülőknek a véleményét is meg kell hallgatni , meg kell fontolni és
kérésüket képviselni kell.
El kell dönteni, hogy hogyan legyen tovább.
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondják el hozzászólásaikat, kérdéseiket
tegyék fel.

Hozzászólások:
Hangyál Csaba települési képviselő:
A két napirendi pont üti egymást. A két témáról egyfajta döntést lehet hozni. Ha
megengedjük azt, hogy elvigyék az 1-6 osztályos gyerekeket Mezőfalvára, akkor vége
az iskolának.
Véleménye szerint nem szabad módosítani a társulási megállapodást, nem lehet
megengedni azt, hogy a szülők az 1-6 osztályos gyermeküket elvigyék Mezőfalvára.
Nem javasolja a társulási megállapodás módosítását. Amíg a törvény nem kötelez
bennünket másra, addig maradjon így az iskola, ahogy van.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Hol van itt a demokrácia, ha megszabjuk a szülőknek, hogy mindenhova viheted a
gyermekedet, csak Mezőfalvára nem. Amikor a megállapodás létrejött, már akkor
furcsa volt ez a szigorítás. A szülői jogok ezzel a döntéssel korlátozva vannak.
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Gálné Papp Erika körjegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Mezőfalva – Hantos – Daruszentmikós
Intézményfenntartó Társulás egy intézményt, a Petőfi Sándor Általános Iskola,
Szakiskola, Művészetoktatási intézmény és Egységes pedagógiai szakszolgálatot tart
fenn. Ennek az intézménynek egyik tagiskolája a hantosi tagiskola. A MezőfalvaHantos – Daruszentmikós Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása 4.6.
pontjában az van leszabályozva, hogy a társulásba résztvevő önkormányzatok
közigazgatási területén élő gyermekek számára melyik tagiskolában biztosítják az
alapfokú oktatást. Nemcsak az 1-6 évfolyamos hantosi állandó lakóhellyel rendelkező
leszabályozva az, hogy számukra a hantosi tagiskolában biztosítják az alapfokú
oktatást, hanem ugyanilyen szabályt tartalmaz a megállapodás a daruszentmiklósi
állandó lakóhellyel rendelkező illetve a mezőfalvai állandó lakóhellyel rendelkező
gyermekek esetében is, hiszen számukra a Daruszentmiklósi tagiskola illetve a
mezőfalvai székhely iskola biztosítja az alapfokú oktatást..
A társulási megállapodás ilyen szabályozása nem korlátozza a szabad iskola választás
jogát és nem demokráciaellenes.
A társulási megállapodásba foglalt szabályozás mindhárom településen azt a célt
kívánja biztosítani, hogy megmaradhasson az iskola, így ahogy a daruszentmiklósi
tagiskola esetén az volt a cél, hogy megmaradhasson az 1-8 évfolyamos iskola
Daruszentmiklóson, úgy a hantosi tagiskola esetén is ugyanez volt a cél: vagyis, hogy
megmaradhasson Hantoson legalább az 1-6. évfolyamos iskola.
Végig kell gondolni, ha a képviselő asszony és a polgármester úr által említett szülők a
jogaik korlátozásaként élik meg, hogy nem járathatják a jelenlegi társulási
megállapodás esetén az 5-6 évfolyamos, Hantoson élő gyermekeiket a Mezőfalvai
székhely iskolába , akkor nem fogják-e hasonlóan érezni az 1-4 évfolyamra járó
hantosi gyermekek szülei azt, ha nekik ugyanezt nem tesszük lehetővé akkor, amikor a
tagiskola nem 1-4 évfolyammal, hanem 1-6 évfolyammal működik.
Természetesen lehet a társulási megállapodáson változtatni úgy, hogy lehetővé teszi
minden 1-6 évfolyamra járó hantosi gyermek számára azt, hogy akár a székhely,
Mezőfalva iskolájába, akár daruszentmikósi tagiskolába járjon. Azonban azt tanácsolja
gondolják végig ez a döntés hová vezethet.
A képviselő úrnak igaza van abban, hogy ezzel a döntéssel ugyancsak 5.- 6. évfolyam
Mezőfalvára való járásának lehetősége megteremtése célt érnék el, éppúgy, mint az 1.
napirendi pontban említett átszervezés esetén is. ahogy korábban a polgármester úrnak
mondta ez egyfajta kerülő út lenne, a következményei ugyanakkor jóval súlyosabbak
lehetnek. Hiszen nem lehet ezt a lehetőséget csak az 5-6 évfolyamos hantosi
gyermekeknek, hanem valamennyi 1-6 évfolyamos gyermeknek biztosítani kell, ha a
tagiskolát változatlanul 1-6 évfolyammal tartja fenn az önkormányzat.
Ekkor viszont felgyorsulhat az a folyamat, ami hosszabb távon akár az iskola alsó
tagozatának egy osztályba történő összevonásához ad abszurdum az iskola
megszűnéséhez vezet.
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Véleménye szerint a képviselő-testületnek azt kell eldöntenie akarja-e, hogy Hantoson
1-6 évfolyamos tagiskola működjön.
Számára az, hogy a hantosi 1-6 évfolyamos gyermekek esetében lehetőséget kíván
biztosítani a polgármester úr illetve a képviselő-testület arra, hogy akár a mezőfalvai
székhely iskolába járhassanak azt jelenti, hogy kerülő úton akarja elérni azt, ami
esetleg az átszervezéssel nem megy. „ Ha nem megy így, akkor megoldjuk úgy. „ Ezt
menekülő útnak érzi. Természetesen
van lehetőség a társulási megállapodás
módosítására, de ebben az esetben is jogszabályokban előírt szabályokat ugyanúgy
be kell tartani.
Ehhez többek között a társulási megállapodás módosítására van szükség, ami erre az
ülésre- tekintettel arra, hogy napirendi pontként tájékoztatás a Mezőfalva – Hantos –
Daruszentmiklós Közoktatási intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásárólszerepelt, nincs előkészítve. Így a társulási megállapodás módosításának
jóváhagyásáról. nem tud dönteni a képviselő-testület.
Dr. Szekercés Anna ügyvéd készítette a társulási megállapodást, pontosan tudja, hogy
melyik pont miért lett ilyen módon szabályozva.
Túl azon, hogy a polgármester úr is kérte a megállapodás készítőjének, Dr. Szekercés
Anna ügyvédnőnek az elérhetőségét , Ő is támogatta abban, hogy vegye fel az
ügyvédnővel a kapcsolatot, annak érdekében, hogy elsőkézből, a megállapodás
készítőjétől, egy kívülállótól is választ kapjon a megállapodással kapcsolatos
kérdéseire.
Megkérte a polgármester urat, hogy írásban tegye fel a kérdéseit az ügyvédnő felé, az
írásban válaszoljon azokra annak érdekében, hogy válaszát a képviselők számára is ki
tudjuk osztani.
A testület csak akkor tud megalapozott és jó döntést hozni, ha teljes körű információt
kap, minden információ birtokába kerül.
Fischer József polgármester:
Telefonon beszélt az ügyvédnővel, aki elmondta, hogy valóban szerepel a
megállapodásban az, hogy az 1-6 osztályos gyerekek nem mehetnek Mezőfalvára
tanulni, hiszen az ő oktatásukat a hantosi 6 évfolyamos tagiskola fenntartásával
biztosítja a társulás.
Tájékoztatta az ügyvédnőt arról, hogy községünkben milyen helyzet állt elő. Az
ügyvédnő azt válaszolta, hogy sokkal rosszabb verzió az, ha megengedi a képviselőtestület azt, hogy az 1-6 osztály tanulói átjárjanak Mezőfalvára, mint az, ha
átszervezné az iskolát úgy, hogy a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási
Intézményi Társulás által fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1-6
évfolyamos Hantosi Tagiskolája 2012. szeptember 1-vel 1- 4 évfolyamos tagiskola
legyen.
Elmondta az ügyvédnő, hogy ha a két lehetőség közül kellene választani, akkor
biztosan az 5-6 osztályt engedné el inkább, mint hogy abban gondolkozzunk, hogy
megnyitni egy kaput a felé, hogy az 1-6 osztály tanulói átjárhassanak Mezőfalvára.
Most is azt gondolja, hogy a jövő évben sokkal sanyarúbb sorsnak nézhetünk elébe.
Majd az élet igazolja azt is aki az „ igen,” illetve azt is aki a „ nem „ mellett döntött.
Nagyon körbe kell ezt a témát járni.

32

Ezt egy tájékoztatónak gondolta csupán, szerette volna elmondani, hogy a szülők
részéről felmerült az említett kérés.
Szerette volna látni, hogy mit is írtak alá azok az emberek, akik aláírták a gyűjtőívet.
Hogy valóban úgy volt-e megfogalmazva a kérdés, ahogy az elhangzott, s az emberek
azt írták alá, akkor az akaratuk előtt meg kell hajolni, s a falufórumot össze kell hívni.
Lehet, hogy május végéig még olyan információhoz fogunk jutni, amire vissza kell
térni.
Ma erre nem is kívánt határozatot hozatni, csupán, ahogy a napirendbe is szerepel
tájékoztatást szeretett volna nyújtani a megállapodásról.
Gálné Papp Erika körjegyző:
Örül annak, hogy a polgármester úr által előbb elmondottakból az derül ki, hogy az
általa a megállapodással kapcsolatos tájékoztatás megegyezik az ügyvédnő, Dr.
Szekercés Anna által elmondottakkal.
Ez megnyugtatja, hiszen reméli, ebből is kitűnik az, hogy minden esetben igyekszik
a törvényekről, a jogszabályban foglaltakról , a valóságos helyzetről megfelelően,
korrekten, legjobb tudása szerint tájékoztatni a polgármester urat és a képviselőket
éppúgy, mint az állampolgárokat.

A napirendhez egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
3. napirend
Bejelentések
1./ Háziorvos kérdése.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Szeretné tudni, hogy mi van a háziorvosunkkal, mert már három hete nem dolgozik?
Többen kérdezik a faluban. Már azt is hallotta, hogy nincs orvosunk, mert elment.
Fischer József polgármester:
Háziorvosban csalódott egy kicsit, mert nem működik rendesen a kommunikáció
részéről. Már három hete betegállományban van, ez rendben is van, a gond az, hogy
nem jelzi időben a helyettesítő orvos, illetve a beosztottjai felé. Késve szól, így nem
lehet tájékoztatni a lakosságot.
Kérte, hogy időben jelezze a munkából való távolmaradását. Úgy tudja, hogy a jövő
héten hétfőn már dolgozni fog.
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Amit tudunk emberileg elkövetünk, hogy jól érezze magát a településen. 2012. január
hónapra 40.000.- Ft-ot adott át részére a saját juttatásából úgy, hogy nem kell
visszafizetnie.
Ezt a pénzt minden hónapban a Faluvédő és Kulturális Egyesületnek ígérte, de úgy
gondolta, hogy most az orvosnak nagyobb szüksége van rá. A pénz átvételről átvételi
elismervény nem készült.
A háziorvos többször szóvá tette, hogy a jövedelme kevés, ( gyermektartásdíjat kell
fizetnie) , elromlott a kocsija, magas a szolgálati lakás lakbére és rezsiköltsége ,
édesapja beteg lett, Ő is beteg lett, stb.)
Sajnos egyenlőre nincs más mód arra, hogy a háziorvos a részére megállapított
jövedelmén felül plusz juttatáshoz jusson az önkormányzattól. Az Ő az OALI
alkalmazottja, fizetését is onnan kapja. A nettó bére kevés.
Keresi a megoldást arra, hogy hogyan kaphatna plusz juttatást a háziorvos az
önkormányzattól úgy, hogy az hivatalos legyen. ( Pl. előadások tartása nyugdíjas
klubban, baba-mama klubban stb. )
Ezek után is bízik a háziorvosban, hiszen a munkájával, tudásával úgy tudja , hogy
meg van elégedve a lakosság.
2./ Arzénmentesítés.
Fischer József polgármester:
Az arzénmentesítéssel kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a benyújtott
KEOP 7.1.0 pályázatunkat belfogadták és nettó : 4.535. 000.- Ft támogatást kaptunk
az ivóvíz minőségjavításához szükséges előkészítő munkálatokra.
Indulhat a tervezés, a közbeszerzés és a többi tennivaló.
A kapcsolatot már felvette az ügyben az illetékesekkel. Elindulhatnak az előkészületi
munkák.
3./ Rákóczi-Hunyadi út felújítására pályázat.
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Zátrok Árpád és társai - pályázatírók – a jogi
osztályon panaszt tettek , mivel időben nem tudták benyújtani a pályázatot a
számítógép rendszer hibája miatt. A rendszer hibáját bizonyítani tudják.
Az ügyet vizsgálják. Bízik benne, hogy pozitív döntés születik az ügyben, s a
pályázatot be lehet utólag nyújtani.
A pályázat írók addig nem kapnak pénzt, amíg a pályázat nem kerül benyújtásra.
3./ Közmunka programban.
Fischer József polgármester:
Március l-től december 31-ig újabb 6 fő ( két férfi és négy nő ) foglalkoztatására
nyílik lehetőség a Start munkaprogramban.
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Négy napot dolgoznak egy héten, a pénteki napjuk szabad lesz, de minden szombaton
hat órás tanfolyamon kell részt venniük Nagylókon.
A tanfolyam végén kapnak egy oklevelet. Ha a tanfolyamot elvégzik egyszeri bruttó
100.000.—Ft-ot kapnak.
Ha kiesik valaki bármi ok miatt, akkor elbukjuk a dologi kiadást, és nem vehetünk fel
helyette senkit.
A közmunkásokat bérét hetente kell kifizetni.

Hangyál Csaba települési képviselő:
Hogyan járnak át a tanfolyamra a közmunkások. A közlekedés nem megoldott.
Fischer József polgármester:
Reggel 7,30-kor át tudnak menni a busszal a dolgozók, de még nem tudjuk, hogy
hogyan jönnek haza.
A jelenlévők a tájékoztatást tudomásul vették.

Egyéb bejelentés nem hangzott el.
Fischer József polgármester:

Megköszönte a megjelenést , s az ülést 18,30 - órakor bezárta.
K.m.f.
Fischer József
polgármester

Gálné Papp Erika
körjegyző

/ : Hangyál Csaba :/
jkv. hitelesítő

