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Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 5-én      
( kedden  ) 15.00 –órakor  tartott  rendkívüli    üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                          
                         Hangyál Csaba , 

 Zab Zsuzsanna   
 15.10 perctől  Suhaj Józsefné települési képviselő 
                          
                                                         
Továbbá:                 
                       Gálné Papp Erika körjegyző  

Gyömörei Barnáné Petőfi Sándor Általános Iskola , Szakiskola,  
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai 
Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája vezetője 

Siposné Takács Tünde Petőfi Sándor Általános Iskola , Szakiskola,  
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai 
Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája leendő vezetője 

  Horváth Jánosné jegyzőkönyvvezető 
 
 

Igazoltan távolmaradt : Fischerné Konc Katalin , 
      települési képviselő.  

 
 
 

 Napirend előtt: 
 
Fischer József polgármester : 
 
Köszönti a  képviselő-testület tagjait,  s valamennyi megjelentet. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, öt     települési képviselőből három      fő jelen van ,azt  
megnyitja.  
 
Fischerné Koncz Katalin  települési képviselő jelezte, hogy munkahelyi  elfoglaltsága 
miatt   az ülésen nem tud részt venni.   
Suhaj Józsefné pedig jelezte, hogy kicsit később csatlakozik a képviselő-testülethez. 

 
 

Rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert Sárbogárd Város jelezte, hogy  
a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói 
beosztásának betöltésére ismételt pályázat  kiírásra van szükség, amelyet  a  
2012. június 8-án tartandó ülésén szeretne tárgyalni, illetve dönteni  s addigra szükség 
van Hantos Község Önkormányzatának véleményére, s az ügyben hozott határozatára.  
 



 

2 

 

 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja  Hangyál Csaba    települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  három     igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Hangyál Csaba    települési 
képviselőt   megválasztotta.  
 
 
Fischer József  polgármester :  
 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
 

Napirend:  

 
1./ A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói 

beosztásának betöltésére kiírt pályázati felhívás  véleményezése 
         véleményezése.  
        Előadó: Fischer József polgármester  
 2./ Bejelentések  
 
 
 

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 

                              
 

1. napirend 
 

A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói 
beosztásának betöltésére kiírt pályázati felhívás  véleményezése 

 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést  és a  határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Felkéri a körjegyző asszonyt, hogy legyen segítségére a napirendi ponthoz tartozó 
előterjesztésében. 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Sárbogárd Város Önkormányzata megkereste Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületét, annak érdekében, hogy a Központi Általános Iskola, Óvoda, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói beosztásának betöltésére pályázat 
kiírásáról szóló döntését megelőzően  a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó  Társulás társulási megállapodás 8. d pontjában előírtaknak 
megfelelően ismételten  kikérje Hantos Községi Önkormányzat, mint Társult 
Önkormányzat véleményét a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és 



 

3 

 

Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói beosztásának betöltésére kiírandó  pályázati 
felhívással kapcsolatosan.  
 
A Képviselő-testület 2012. március 29-én tartott ülésén Sárbogárd Város 
Önkormányzata megkeresésére a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó  Társulás társulási megállapodás 8. d pontjában előírtaknak 
megfelelően a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat igazgatói beosztásának betöltésére kiírt pályázati felhívás  véleményezése 
napirendi pontot megtárgyalta és javasolta Sárbogárd Város Önkormányzatának, hogy 
a pályázatot a határozatban foglaltaknak megfelelően írja ki. 
 
A pályázat kiírására azért volt és van szükség, mert  a Központi Általános Iskola, 
Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatójának a 198/2007. (VI.25.) 
Kth. számú határozattal adott igazgatói munkakörre szóló határozott idejű 
intézményvezetői megbízása 2012. július 31-i hatállyal lejár, ezért a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) 20/A. és 20/B. §-ai 
alapján a magasabb vezetői beosztás ellátásra szóló megbízásra pályázatot kell kiírni. 
 
A pályázat közzététele érdekében határidőre (2012. április 18-ig) megtették a 
szükséges intézkedéseket, viszont rajtuk kívül álló okok miatt a pályázati felhívás 
nem került bele az Oktatási és Kulturális Közlönybe, illetőleg az a lapszám, amelybe 
bekerült volna csak 2012. június 01-én jelenik meg, a pályázatok benyújtási határideje 
pedig 2012. május 31-én lejárt. 
 
A 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben (továbbiakban 
kormányrendelet) 5. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a pályázati felhívást az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni. Mivel ez a 
jogszabályi követelmény nem teljesült, ezért a pályázati eljárást érvénytelennek kell 
nyilvánítani és a beosztás ellátására új pályázatot kell kiírni annak ellenére, hogy 
határidőre két megfelelő formájú és tartalmú pályázat is érkezett. 
 
Az ismételt  pályázatot a társulási megállapodásnak megfelelően Sárbogárd Város 
Önkormányzata írja ki, előtte azonban ismét szükséges kikérnie a pályázati felhívással 
kapcsolatban a társult önkormányzatok, Hantos illetve Nagylók Községi 
Önkormányzat véleményét. 
 
A pályázati kiíráshoz kapcsolódóan az írásos előterjesztést és a határozati javaslatot a 
képviselő-testület tagjai megkapták. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Megköszöni a tájékoztatást . 
Kéri, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel 
kérdéseiket.  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 
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Fischer József polgármester:  
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy  A Központi Általános Iskola, Óvoda, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói beosztásának betöltésére kiírt 
pályázati felhívás  véleményezésére vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot 
fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az   
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
három     igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő- testületének  
61./2012. (VI. 05.) számú határozata 

 
A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
igazgatói beosztásának betöltésére kiírt pályázati felhívás  véleményezéséről 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a „A Központi 
Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói 
beosztásának betöltésére kiírt pályázati felhívás  véleményezése ” című előterjesztést 
és az ügyben az alábbi határozatot hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Sárbogárd- Hantos- 
Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulás 8. d. pontjában biztosított 
vélemény nyilvánítási jogával élve  egyetért azzal, hogy Sárbogárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Általános Iskola, Óvoda, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatói beosztásának betöltésére kiírt 
pályázati felhívást az alábbiak szerint  fogadja el, hirdesse meg: 

 
 

„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 
KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK 
ELLÁTÁSÁRA 

 
1. A pályázatot meghirdető szerv: 
 Sárbogárd Város Önkormányzata 
 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. 
 Tel.: 06/25-520-260. 
 
2. A meghirdetett munkahely, beosztás: 

Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

 7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. 
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határozatlan idejű alkalmazás igazgató munkakörben, közalkalmazotti 
jogviszonyban, 5 évre szóló határozott idejű magasabb vezetői megbízás 
intézményvezetői beosztásra  (2012. október 01-től 2017. július 31-ig) 

 
3. Ellátandó feladatok: 

Vezeti és irányítja az intézményt, e feladatán belül az alapító okiratnak 
megfelelően az intézményegységeit: Mészöly Géza Általános Iskola, Szent 
István Általános Iskola, Zengő Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat; a pedagógiai-művelődési program alapján gondoskodik a 
különböző intézményegységek együttműködéséről, tevékenységük 
összehangolásáról; felel az intézmény szakszerű, hatékony és törvényes 
működéséért, a takarékos gazdálkodásért, az intézmény szakmai 
tevékenységének tervezéséért, szervezéséért, biztosítja az intézmény 
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Munkáltatói 
jogokat gyakorol és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Szakmai 
feladatainak részletes felsorolását a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 54-55. §-ai tartalmazzák, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-a tartalmazza. 

 
4. Képesítési és egyéb feltételek: 
 - A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (1)-(7) bekezdései 
szerint: 

− az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-
munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és 
szakképzettség, illetve a fenti jogszabály (7) bekezdésére tekintettel 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM 
rendelet 3. számú mellékletének 5. pontja szerinti 
intézményvezetői munkakör betöltéséhez meghatározott felsőfokú 
képesítések valamelyike; 

− pedagógus-szakvizsga; 
− másodszor és további alkalommal történő megbízás 

esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség; 

− legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat (kivétel fenti törvény 18. § (6) bekezdésében 
foglaltak); 

− a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-
munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, 
illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló alkalmazás. 

  - Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad  
  mozgáshoz és   tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési   
            engedély; 
  - Büntetlen előélet, cselekvőképesség; 
  - Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény   
             alapján. 

 
5. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 - Nevelési-oktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat 
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6. A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: 
 - Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. és a 
138/1992.  (X.8.) Korm. rendelet alapján (magasabb vezetői pótlék: a 
pótlékalap 230 %-a). 
 
7. A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
 - részletes szakmai önéletrajzot, 

- az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, 
- három hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított 
hatósági bizonyítványt, 
- az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, 
munkaviszonyokról kiadott munkáltatói igazolások másolatát, 
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázatának az elbírálását nyílt vagy zárt 
ülésen kéri-e, 
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása 
esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. 
 

8. A pályázat benyújtásának határideje és helye: 
 2012. augusztus 08. 
 Sárbogárd Város Önkormányzata – 7000. Sárbogárd, Hősök tere 2. – 
 
9. A pályázat elbírálásának határideje: 

2012. szeptember 30. 
 
10. A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja: 
 2012. október 01. 
 
11. A pályázatok elbírálásának rendje: 
 A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
bírálja el a  véleményezési határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésén. 
 
 
A pályázati kiírást az Oktatási és Kulturális Közlönyben, az NKI honlapján és a 
helyben szokásos módon kell közzétenni. 
 
 
Utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Sárbogárd Város polgármesterét értesítse 
Határidő: 2012. június 08. 
Felelős: Fischer  József polgármester 
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2. napirend 
 

Bejelentések 
 
 
Fischer József polgármester  
 
A bejelentések napirendi pont keretében átadja a szót Gyömörei Barnánénak Petőfi 
Sándor Általános Iskola , Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai 
Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája vezetőjének 
 
 
Gyömörei Barnánénak Petőfi Sándor Általános Iskola , Szakiskola, 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája 
vezetője: 
 
Köszöni a lehetőséget. A Petőfi Sándor Általános Iskola , Szakiskola, 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája 
nevében a  tagintézmény 2012/2013. tanévére vonatkozó tanórakeretével kapcsolatban 
fordul kérelemmel a képviselő-testülethez, melyet írásban is benyújtott. 
( Jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Ahogy az írásos kérelmében is leírta az idei évben a tavasszal történt iskola 
átszervezési kísérlet kicsit zavart, bizonytalanságot okozott mindenkiben, ami az 
általa tapasztaltak alapján az iskola vezetésében ma is tart.  
A múlt hét csütörtökön folytatott vezetői megbeszélésen az intézményvezető asszony 
Jaksics Erzsébet úgy tájékoztatta, hogy a Hantos Önkormányzata által is elfogadott 
költségvetése a tagintézménynek úgy készült el, hogy 2012. szeptemberétől az 5. és 6. 
évfolyam mezőfalvai iskolába jár majd.  
Ráadásul nem kapott értesítést arról, hogy Hantos Községi Önkormányzat mégsem 
kívánja az 5.6. évfolyamot a hantosi tagiskolába megszüntetni. Mindezek miatt sem a 
mezőfalvai sem  hantosi intézményben nem tudja a 2012/2013. tanévet tervezni. 
Ő jelezte számára, hogy tudomása szerint az intézmény átszervezés tekintetében 2012. 
márciusában nem született döntés és azóta nem tárgyalta a képviselő-testület az 
átszervezést, mert nincs szándék az átszervezésre. 
Mivel nem kívánja a képviselő-testület a jelenlegi 6 évfolyamos tagiskola 4 
évfolyamossá átszervezését, arról nyilvánvalóan nem hoz döntést, és nem is értesíti őt 
írásban, hogy mindent változatlan formában kíván működtetni. Azt is jelezte, hogy 
költségvetést tudomása szerint a meglévő helyzetre kell tervezni, magyarán ha nem 
született döntés a 6 évfolyamos tagiskola 4 évfolyamossá történő átszervezésére- 
márpedig nem született- akkor az egész költségvetési évre úgy kellett tervezni, hogy 
Hantoson 6. évfolyam működik. 
 
Miután a hantosi polgármestertől megkapta az intézmény jóváhagyott  2012. évi 
költségvetését és számításokat végzett és egyeztetett a Körjegyzőség hantosi 
gazdálkodási ügyintézőjével  arra a megállapításra jutott, hogy kb. 1,5 millió forint 
szükséges még a 6 évfolyamos tagiskolaként történő működtetéshez 2012. december 
31-ig. Ez annak a tervezésnek a következménye, hogy ők  képviselő-testületi döntés 
nélkül 2012. szeptemberétől az 5.és a 6 évfolyam nélküli tagiskola működtetésével 
számolva tervezték meg az intézmény költségvetését, így az alultervezett. 
Minderről csak most- miután Hantosról megkapta az intézmény 2012. évi 
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költségvetését- szerzett tudomást. A számításokat elvégezve úgy számolja, hogy 
másfél millió forint még hiányzik a 2012. év költségvetéséhez a biztonságos 
működéshez. 
Sajnos, ahogy a jegyző asszonytól megkapott 2011. évi zárszámadásból látszik, már a  
tavalyi évben is alultervezett volt az iskola költségvetése, és ez az oka annak, hogy a 
Hantosi Önkormányzatnak 1,8 millió forintot még fizetnie kell az iskola működéséért 
és  nem az iskola pazarló gazdálkodása. A tagiskola költségvetésének összeállításakor 
–a személyi kiadások tervezésénél az utóbbi 1-2 évben - az Ő segítségét nem kérték, a 
személyi kiadások és járulékok tervezhetőek, adottak. Egyedül a dologi kiadások 
azok, melyek teljesítésével kapcsolatban, mint tagintézmény vezető dönthet. Éppen 
ezért minden beszerzés előtt kereste a mezőfalvai Polgármesteri Hivatal- aki az 
intézmény gazdálkodási feladatait ellátja- gazdasági vezetőjét és egyeztetett vele.  
Már csak ezért is érte kellemetlen meglepetésként az. hogy a mezőfalvai pénzügy 
magyarázata az 1,8 millió forint többlet támogatási igényre a tagiskola pazarló 
gazdálkodása volt. A költségvetés alultervezésére azt a magyarázatot, hogy nem 
tudott róla mert mi nem jeleztük, hogy új embert kell felvenni 2011. szeptemberében 
nem tudja elfogadni, hiszen arról neki is csak 2011. szeptembere előtt lett tudomása, 
mikor az intézményvezető döntése értelmében a mezőfalvai kolleganő visszakerült 
mezőfalvai székhely intézménybe tanítani és helyette jött az új kolleganő Hantosra. 
Ugyanakkor az új pedagógus bére- pályakezdő révén – jóval alacsonyabb, mint azé a 
kollegáé, aki elment, így még így sem okozhatott költségvetési előirányzat túllépést. 
Ő mindig is törekedett a takarékos működtetésre és továbbra is az a véleménye, hogy 
a tavalyi évi költségvetés alultervezettsége az oka a költségvetés túllépésnek. 
A jövőben szeretné kérni a leendő tagintézmény vezető nevében is, hogy  
szíveskedjenek az iskolát érintő  kérdések tárgyalásakor a hantosi tagintézmény 
vezetőt is meghívni. 
Az idei évi költségvetésre visszatérve szeretné jelezni, hogy az új köznevelési törvény 
értelmében az úgynevezett BTM-s  ( beilleszkedési,tanulási, magatartási zavarokkal  
küzdő ) gyermekek a létszám számításnál kettő helyett egy főnek számítanak, ez a mi 
tagiskolánk esetén 14 gyermeket jelent, így jelentősen csökkent a kötelező óraszám.  
Ezeket a gyermekeket  akkor is el kell látni, ha nem számítanak már kettő főnek. A 
következő tanévben a 14 fő BTM-s gyermek mellett 7 SNI –s – 3 főnek számító- 
gyermek oktatását, nevelését is biztosítani kell.  
Kiszámította a 2012/2013. tanév heti tanóra keretét, az ide vonatkozó jogszabályok 
értelmezésében vélemény különbség van közte és az intézményvezető között. 
Mindent megtettek eddig is és ezt követően is, hogy leggazdaságosabban 
működjenek, ezért csak a legszükségesebb Az intézményvezető számításai szerint heti 
110 órakerettel gazdálkodhat a tagintézmény, ahhoz azonban, hogy a hantosi 
gyermekek is megkapják a továbblépésükhöz szükséges foglalkozásokat. Az eddigi 
létszámok lehetővé tették, hogy ne lépjék túl a törvényesen járó órakeretet, az utóbbi 
években jóval alatta maradtak. Ezt azért tehette meg, ahogy azt már sokszor elmondta, 
mert az 5.6. évfolyamnak magasabb az órakerete és így ezzel is gazdálkodva tudták a 
készségtantárgyak összevonásán túl csoport bontásokkal az alacsonyabb létszám 
ellenére összevonás nélkül oktatni az osztályokat.  
 

15.10 perckor megérkezett az ülésre Suhaj Józsefné települési képviselő. 

A Képviselő-testület ezt követően 4 fővel folytatta az ülését. 
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Gyömörei Barnánénak Petőfi Sándor Általános Iskola , Szakiskola, 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája 
vezetője: 
 
Az a kérése, hogy a készségtárgyak ( eddigi gyakorlat szerinti) és a 2.3. osztály 
tényleges összevonásával kialakult minimális óraszámot biztosítsák nekünk. Ez 129, 5 
óra hetente a napközivel együtt. 
 
 Számításai szerint ez a járulékokkal együtt 1,5 millió forint plusz kiadást jelent a már 
elfogadott 2012. évi költségvetéshez képest. Szeptembertől 1 fővel kevesebb ( 
vezetővel és napközivel együtt 6 fő) pedagógust igényel a fenti óraszám fejenként 1-3 
túlórával. 
 
Ha figyelembe vesszük, hogy azért 7 SNI és 14 BTM tanuló jelen lesz az 
osztályokban, amennyiben az Önkormányzat anyagi lehetőségei megengedik, alsós 
osztályonként 1-1 óra korrepetálást és összesen 1 óra tehetséggondozást vagyis 
összesen 4 órát célszerű lenne hozzátenni a fenti óraszámhoz. Ez kb. 300.000 Ft-tal 
növelné meg a fenti összeget egy tanévre, amiből a 2012. évre kb. 120.000 Ft esne. 
 
Kéri, hogy fentiek figyelembevételével növelje meg a Képviselő-testület a tagiskola 
személyi kiadásait 1,5 vagy 1,6, 1,7 millió forinttal, azaz biztosítsa a hantosi tagiskola 
számára a heti 129,5 vagy 133,5 óraszám finanszírozását és erről a döntésről az 
anyaiskola vezetőjét Jaksics Erzsébetet is értesítsék. 
 
Szeretne még egy dolgot kérni azon túl, hogy a hantosi tagiskola vezetőjét a 
képviselő-testület hívja meg az iskolát érintő kérdések tárgyalásakor. Kéri, hogy 
álljon a polgármester és a képviselő-testület a tagintézmény vezető mellé, amikor az a 
hantosi tagiskola érdekeit képviseli, mert Ő megtapasztalta azt milyen nehéz dolga 
van annak, aki egy maga ül 4 emberrel szemben. Nagyon nehéz vitáik voltak, nagyon 
nehéz évek voltak ezek az utóbbi évek és gyakorlattal rendelkezőként is nehéz volt 
egyedül képviselnie a tagiskola érdekeit. 
A másik dolog, amiről szeretne beszélni annak még kézzel fogható jele nincs. 
Ugyanakkor  a legutóbbi megbeszélésen Mezőfalván  legalább 1 órát elvitatkoztak az 
intézményvezetővel azon, hogy nem teheti meg azt az igazgatónő, hogy a hantosi 
állandó lakóhellyel rendelkező 1-6 évfolyamos gyermeket a mezőfalvai 
intézményegységbe írja be. Ők arra hivatkoznak, hogy  a szabad iskola választási 
jogát korlátozza a társulási megállapodás ezen pontja. Ez nem helytálló, mert a 
Társulás csak egy iskolát tart fenn, aminek 3 tagiskolája van, melyből a hantosi 
állandó lakóhellyel rendelkező 1-6 évfolyamos  gyermekek oktatására a Hantosi 
tagiskola szolgál. 
A szülő szabad iskola választási joga érvényesül, természetesen választhatja a szülő a 
Petőfin kívül akár a Farkas Gyula Általános Iskolát Sárosdon,vagy  akár más iskolát 
is. 
De társuláson keretein belül  a három település csak egy iskolát tart fenn a Petőfi 
Sándor Általános iskolát, ha szülő a Petőfi Általános Iskolát   választja az, hogy a 
Petőfi melyik intézményegységébe, tagiskolájába jár majd a gyermek azt a gyermek 
állandó lakóhelye határozza meg- Az iskolán belül osztályt sem választhat a szülő és 
ez ahhoz hasonlít.  
Abban az esetben, ha egyetlen egy  esetben megengedik egy szülőnek, hogy- a 
Társulási megállapodásban foglaltak  ellenére- hogy a gyermeke bár hantosi állandó 
lakos és 1-6 évfolyamra jár ne a Petőfi iskola hantosi tagiskolájába járjon az  
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beláthatatlan következményekkel jár a hantosi tagiskolára. Ekkor ugyanis megfognak 
indulni azok a szülők is, akik vagy divatból vagy azért mert már annak idején 
elsősként is mezőfalvai intézménybe szerette volna járatatni a gyerekét vagy akinek a 
gyerekével valami gond van is odaviszik a gyereküket és a hantosi tagiskola ki fog 
ürülni. 
Erre azt a választ kapta az igazgatótól, hogy Ő fafejű és őt nem lehet meggyőzni.  
Továbbra is az a véleménye, hogy a társulási megállapodásban foglaltakat az 
intézményvezetőnek be kell tartani és ahogy eddig úgy most is azokat az 1-6 
évfolyamos gyermekes hantosi szülőknek el kell mondani, hogyha a szabad iskola 
választási jogukkal élve a Petőfi iskolát válasszák, akkor ez az Ő esetükben a hantosi 
tagiskolát jelenti. 
  Sajnos nem jutottunk dűlőre ebben a kérdésben és ezért azt szeretné kérni, hogy a 
képviselő-testület valamilyen formában jelezze az intézményvezetőnek, hogy tartsa be 
a megállapodást és a hantosi 1-6 évfolyamos gyermekeket a hantosi tagiskolába vegye 
fel és ne a mezőfalvaiba. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Ki nem fogadja el, hogy az eddig is alkalmazott gyakorlat a helyes illetve ki állítja azt, 
hogy a Társulási megállapodásban foglaltak alapján a hantosi 1-6 évfolyamos 
gyermekek oktatása a Petőfi Általános Iskola  hantosi tagiskolájában kell történjen? 
 
 
Gyömörei Barnánénak Petőfi Sándor Általános Iskola , Szakiskola, 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája 
vezetője: 
 
Az intézményvezető Jaksics Erzsébet és három helyettese. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Egyértelmű, hogy ezt az intézményvezető nem teheti meg, nem veheti fel a hantosi 1-
6 évfolyamos gyereket a Petőfi Sándor Általános Iskola mezőfalvai iskolájába, mert 
ezzel megsérti a Társulási megállapodást, amire fel kell hívni a figyelmét. 
 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
A Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Társulás társulási 
megállapodásának 4.6. pontja szerint a hantosi 1-6 évfolyamos gyermekek oktatásáról 
a Társulás a Petőfi Sándor Általános Iskola 1-6 évfolyamos hantosi tagiskolája 
fenntartásával gondoskodik.  
A polgármester úr 2012. február 29-én tartott ülésén arról tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy a megállapodást készítő Dr. Szekercés Anna ügyvédnő úgy 
tájékoztatta, hogy a  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 



 

11 

 

akár egy osztályban. Ez a változás egyébként szintén átszervezésnek minősülne, 
melyről a végleges döntést május 31-ig meg kellett volna hozni.  
 Dr. Szekercés Anna ügyvédnő azt is elmondta, hogy ezzel nem korlátozzuk a szülők 
szabad iskolaválasztás jogát, mert  a Társulás csak egy iskolát tart fenn és az, hogy az 
iskolán belül kinek hová kell járnia, már nem iskolaválasztási kérdés.  
Tehát a hantosi tagintézmény vezetőjének teljesen igaza van abban, hogy a hantosi 1-
6 évfolyamra járó gyermekeket az intézményvezetőnek a hantosi tagiskolába kell 
felvenni és nem az anyaiskolába, mert ezzel megsérti a társulási megállapodás 4.6. 
pontját. Ugyanakkor Ő is azt érzékeli, hogy az intézményvezető asszony úgy érzi, 
hogy ezt a korábbi évek gyakorlatával ellentétben megteheti és amennyiben a 
képviselő-testület ennek betartására nem hívja fel a figyelmet meg is fogja tenni.  
Ha valaki egy megbeszélésen egy, másfél órát arra szán, hogy arról győzködje a 
hantosi tagiskolát képviselő kettő embert, hogy a megállapodás rossz, mert a 
megállapodást felülírja a szülő iskola választási joga és Ő megteheti, hogy felveszi a 
hantosi 1-6 évfolyamos gyermeket Mezőfalvára, akkor az arra készül, hogy az eddigi 
gyakorlattal és megállapodással ellentétben fel is kívánja venni a hantosi 1-6 
évfolyamos gyermekeket a társulás által fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola 
mezőfalvai anyaiskolájába. 
 
Nem gondolja, hogy az igazgató asszony ne lenne tisztába azzal, hogy a Mezőfalva- 
Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Társulás egy általános iskolát tart fenn, a Petőfi 
Sándor Általános Iskola Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai 
Szakszolgálatot, tehát a szülő a társulás területén csak a Petőfi iskolát választhatja, 
hiszen csak ez az egy iskola működik a három településen, egy OM azonosítójuk van, 
ezért a szabad iskola választás jogát ez a megállapodás nem korlátozza, hiszen a 
társulás egy iskolájából egyet tud csak választani a szülő. Ha ezt nem tartja 
megfelelőnek a szülő, akkor csak másik, nem a Társulás által fenntartott iskolát  tud 
választani. 
 
Azt pedig, hogy ezen iskolán belül konkrétan melyik tagintézménybe járhat a gyerek, 
ha a Petőfit választja a társulási megállapodás, azon belül pedig melyik osztályba a 
vezető illetve a gyerek életkora, képességei határozzák meg. 
Úgy gondolja mindezekkel az igazgató asszony is tisztában van, ez alapján irányította 
a beiratkozásokat is.   
Ha az igazgató asszony mostani érveléséből indulunk ki, akkor a mezőfalvai szülő is 
megmondhatná, hogy a Petőfi iskolán belül Ő azt szeretné, ha gyermeke nem 
Mezőfalvára, hanem akár a daruszentmiklósi, akár a hantosi tagiskolába járjon, vagy a 
daruszentmiklósi szülő is kérhetné, hogy a Petőfin belül ne Daruszentmiklósra, hanem 
mezőfalvai vagy hantosi  tagiskolába  járjon a gyermeke. 
Ez azonban nem merül fel kérdésként, ebben az esetben nem azt érzi helyesnek és 
jogszerűnek, mint Hantos esetében. 
Többször elmondta már, de fontosnak tartja itt is megemlíteni: a Mezőfalva- Hantos- 
Daruszentmiklós Közoktatási Társulást fenntartó önkormányzatok egyenrangú 
partnerek, egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel. 
 
Ha a képviselő-testületnek az a szándéka, - márpedig 2012. május 31-ig rendelkezésre 
álló időben nem hozott döntést az átszervezésről- hogy változatlan formában kívánja 
működtetni a hantosi tagiskolát, vagyis a Társulási megállapodás 4.6. pontjának 
megfelelően a Petőfi Sándor Általános Iskola  hantosi tagiskoláját a hantosi 1-6 
évfolyamos gyermekek oktatását biztosító intézményegységként kívánja működtetni, 
akkor fel kell hívnia a polgármesternek illetve a képviselő-testületnek az igazgató 
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asszony figyelmét arra, hogy azt, ha a hantosi állandó lakóhellyel rendelkező 1-6 
évfolyamos gyermeket nem a hantosi intézménybe, hanem mezőfalvára vesz fel, a 
fenntartó akaratával, szándékával, a társulási megállapodással ellentétesen cselekszik. 
Arra is fel kell hívni az igazgató asszony figyelmét, hogyha ennek ellenére megteszi, 
annak következményeivel számolnia kell. ( munkajogi következmények stb.) 
Tudni kell, hogyha nem tesz semmit a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete, a 
polgármester azért, hogy a megállapodásnak megfelelően, az önkormányzat 
döntésének megfelelően szervezze és végezze a beiratkozást az intézményvezető, ha 
szó nélkül  hagyja, hogy az igazgató asszony megtegye azt, amit másfél órán keresztül 
ecsetelt, tesztelt a hantosi tagiskolát képviselő pedagógusokon és felvesz akár egy 
hantosi állandó lakóhellyel rendelkező 1-6 évfolyamos gyermeket is, akkor képviselő-
testületi döntés nélkül, akkor  pusztán a nem cselekvéssel, azzal, hogy nem tesz 
semmit maga  az önkormányzat is hozzájárul ahhoz, hogy nemcsak az 5. 6. 
évfolyamosok fognak elmenni a hantosi tagiskolából, hanem ahogy a megállapodást 
készítő ügyvédnő szerint is  a lehető legrosszabb dolog történik meg, mert ezzel 
valóban ellehetetlenül a hantosi iskola. Sokkal gyorsabban bekövetkezhet az alsó 
tagozatos osztályok jelenleginél nagyobb mértékű összevonása akár egy osztályban is. 
Ez a változás egyébként ahogy mondta is  szintén átszervezésnek minősülne, melyről 
a végleges döntést május 31-ig meg kellett volna hozni.  
 
Összegezve: Ha nem ez a szándéka a képviselő-testületnek, akkor a megállapodásban 
foglaltakra és annak betartásának elvárására még azelőtt fel kell hívni az igazgató 
asszony figyelmét, mielőtt egy hantosi 1-6 évfolyamos gyermek beiratkozását a 
mezőfalvai intézményegységbe jóváhagyja. 
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Ő azt sem tudja, hogy pontosan meddig lehet beiratkozni az iskolába? 
 
Gyömörei Barnánénak Petőfi Sándor Általános Iskola , Szakiskola, 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája 
vezetője: 
 
Április végéig kell beiratkozni a leendő elsősöknek, de a tanév kezdetéig még 
történhetnek változások.  
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Azt javasolja, hogy a polgármester a három polgármesterrel beszéljen telefonon , 
üljenek ők és  az igazgató asszony, ahol felhívják az igazgató asszony figyelmét arra, 
hogy tartsa be a megállapodásban foglaltakat. Erre van lehetőség, nem? 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Erre is van lehetőség természetesen, de Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete , mint a társulás egyik fenntartója közvetlenül is jelezheti ezt az igazgató 
asszonynak a társulási megállapodás betartásának elvárást- amennyiben ez az 
önkormányzat szándéka. 
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Fischer József polgármester: 
 
Való igaz, hogy képviselő-testületi döntés nélkül úgy készült el a közoktatási társulás 
hantosi tagiskolájára vonatkozó költségvetés, hogy 2012. szeptemberétől nem számol 
az 5. 6. osztály oktatásával a hantosi iskolába. Ezt Ő kérte Mezőfalvától, arra a 2012. 
február második felében tartott  szülői értekezleten- ahol  a mezőfalvai igazgató 
asszony  ismertette az 5. 6. évfolyam Mezőfalvára való átjárásának javaslatát – történt 
reagálásokra alapozva. 
Ő  még a mai napig úgy gondolja, hogy ez egy jó döntés lett volna, Vívja magában a 
harcot, hogy mi lett volna a jó döntés, de való igaz: az iskola átszervezéséről nem 
született döntés, patthelyzet alakult ki: 2-2 szavazattal. 
Tehát magyarul minden változatlan formában kell működjön 2012. szeptemberétől a 
hantosi tagiskolában. 
A költségvetésre visszatérve: nem egyszer, nem kétszer személyesen beszélt Márok 
Csaba Mezőfalva polgármesterével, akinek elmondta, hogy van költségvetése az 
iskolának, ami Bencze Éva mezőfalvai pénzügyes-aki a költségvetést összeállította- 
szerint megállhatja a helyét, ami nagyban függ attól, hogy honnan és milyen idős 
pedagógust alkalmaznak a hantosi iskolában. Azt is jelezte,  ha az bármely okból nem 
elegendő a hantosi iskola jóváhagyott költségvetése a működésre jelezzék tegyenek a 
módosítására javaslatot, amit a képviselő-testület megtárgyal és el tud fogadni. 
A költségvetéssel kapcsolatban ugyanerről tájékoztatta telefonon Jaksics Erzsébetet és 
azt is kérte tőle, hogy a hantosi iskolába tanító pedagógusok kiválasztásánál 
ugyanannyi önállóságot biztosítson a hantosi tagintézmény vezető számára. mint a 
daruszentmiklósinak biztosít valamint, hogy a kiválasztásnál vegye figyelembe a 
gazdasági szempontokat is. 
Az igazgató asszony azon felvetésére , hogy addig nem tud pályáztatni, amíg nem 
tudja van-e rá pénzügyi forrás, megnyugtatta, hogy Hantos Önkormányzata - ahogy 
eddig is, ezután is- minden jogos számlát kifizetett és kifizet, soha nem volt 
elmaradásunk, 2011. évi zárszámadás után lévő 1. 8 millió forintot is jóváhagyta a 
Képviselő-testület. A tagiskola működésére a pénzügyi fedezete 
Önkormányzatunknak megvan, de kérte azt is, hogy ne úgy kezeljék ezt a kijelentést, 
hogy a költségvetési szempontokat nem kell figyelembe venni a működés 
megszervezésekor, mert Hantosnak van pénze és bármit megfinanszíroz. A 
mezőfalvai polgármester már az első beszélgetéseik egyikén jelezte, hogy 2-3 millió 
forintot még Hantosnak hozzá kell tenni a jóváhagyott 2012. évi költségvetéshez 
képest. Ő felhívta a figyelmet arra, hogy még mielőtt ezt a számot elfogadnánk 
számításokat látni szeretnénk. 
Az igazgató asszony azt ígérte, hogy a hantosi tagiskola üres álláshelyeinek  
pályáztatása előtt egyeztetni fog vele is, legkésőbb június közepéig, eddig ez az 
egyeztetés nem történt meg. 
Véleménye szerint a félévi zárszámadás után fogják azt pontosan látni, hogy kell-e 
illetve mennyit kell az iskola költségvetéséhez hozzátenni. 
 
Megkérdezi , hogy az óraszám kerethez kalkulált összegek hogyan állapították meg? 
 
 
Gyömörei Barnánénak Petőfi Sándor Általános Iskola , Szakiskola, 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája 
vezetője: 
 
A számításokat a májusban rendelkezésre bocsájtott 2012. évi tagiskolai 
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költségvetéssel összehasonlítva személyenként megnézte a személyi juttatások és 
terheik összegét, a megüresedő álláshelyre egy átlagos 150.000 Ft-os bérrel számolt, 
figyelembe vette, hogy 2012. szeptemberétől illetve novemberétől a 7 helyett 6 
pedagógus fog tanítani és így jutott arra az eredményre, hogy a jóváhagyott 
költségvetésbe szereplő személyi juttatásokhoz és járulékokhoz minimális órakeret 
esetén 1,5 millió forint, a korrepetálásokkal és a tehetséggondozási órákkal pedig 1, 7 
millió forint plusz összeg szükséges.   Ehhez képest változást esetleg az okozhat, ha 
egy magasabb tapasztalati idővel rendelkező pedagógust vesznek fel illetve, ha a 
tervezettnél többen lesznek táppénzen. Ha váratlan helyzet nem lesz, ebből ki kell 
jönni. 
Az igazgató asszony azt is felhozta, hogy az én 5 havi jubileumi jutalmam, amit nem 
kötelezően adandó, csak adható juttatás,  szintén terheli Hantos költségvetését. Én 
jeleztem, hogy a jóváhagyott költségvetésből úgy látom, hogy erre terveztek kiadást 
és jóvá is hagyták. Ugyanakkor a szülési szabadságra felvett pedagógus bére 600.000 
Ft-ba kerül majd, míg helyettesítéssel 200.000 Ft-tal megoldható lett volna a tanév. Ez 
például nem várt és nem tervezett kiadás. 
 
A nyugdíjba vonulás, jubileumi jutalom, a szeptembertől felveendő új pedagógus 
miatt egy-egy hónapban illetve hónaptól fognak jelentkezni plusz illetve jelentősebb 
kiadások, így a félévi vagy a háromnegyedévi zárás sem fog időarányos kiadásokat 
mutatni. 
Éppen ezért számolta ki az iskola működéséhez szükséges  személyi juttatások 
összegét személyenként, túlórákkal , tantárgyfelosztással és ezért nagy eltérés már 
nem lehet.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Köszöni a tájékoztatást, neki ez a válasz megnyugtató. Tudta, hogy a költségvetés alul 
van tervezve, de ez nem a táblázatokból derült ki számára, hanem a 2011. évi 
zárszámadás tárgyalásakor derült ki: ugyanis Mezőfalva tájékoztatása szerint a 
Társulás másik önkormányzatánál a költségvetéskor felülterveznek, Hantos pedig 
pazarol. Bár Ő ezzel nem ért egyet, mert látja, hogy az iskola igyekszik mindenben a 
legolcsóbb megoldást keresni. 
 
Összefoglalva: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a tagiskola kérésének tegyünk 
eleget és fogadjuk el a tehetséggondozásra heti 1 plusz és korrepetálásra heti 3 plusz 
órával az összesen 133,5 heti órakeretet és ehhez biztosítsuk a 2012. évben 1, 7 millió 
forint plusz költségvetési forrást, valamint ezzel az összeggel kérjük a tagiskola 
költségvetés módosítása előkészítését. Szeretné jelezni a jövőbeni tagiskola vezetőnek 
is, hogy a jövőben nyomatékosabban fogja jelezni, képviselni azt, hogy  Hantos is 
elvárja ugyanazt a korrekt tájékoztatást, mint Daruszentmiklós, illetve azt is, hogy 
Hantost ebbe a hármas társulásba ugyanolyan, egyenrangú partnerként kezeljék, mint 
a társulás másik két önkormányzatát. Kérni fogja, hogy a társulás működését, 
költségvetését érintő információkról Hantos is időben értesüljön, történjenek meg a 
költségvetés módosítások időben és ne utólag, az év végi zárszámadáskor 
szembesüljünk a tényleges teljesítéssel. 
 
 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e az elhangzottakkal, az általa tett 
javaslattal kapcsolatban kérdésük, hozzászólásuk. 
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Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Teljesen egyetért a polgármesterrel abban, hogy van költségvetésünk . Így az a 
véleménye, hogy az intézményvezető Jaksics Erzsébetnek azon felvetésére, hogy nem 
tudja tervezni a 2012/2013 tanévet, mert nincs költségvetés, meg kell írni, hogy van és 
ha úgy látja, hogy már nem elegendő a pénz, akkor javasolja – alátámasztott 
adatokkal- a költségvetés módosítását. Nagyon jól tudja azt a Jaksics Erzsébet 
intézményvezető is, hogy van az intézménynek jóváhagyott költségvetése, mert Ő is 
megkapta azt, véleménye szerint a jóváhagyott költségvetése az iskolának minimum 
11 havi működésre elegendő kell legyen. 
 
 
Gyömörei Barnánénak Petőfi Sándor Általános Iskola , Szakiskola, 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája 
vezetője: 
 
Az intézményvezető asszony ragaszkodik ahhoz, hogy Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete igazolja számára, hogy a hantosi tagiskolába ennyi és ennyi 
órakerettel gazdálkodhatnak, ennek költségeit a hantosi önkormányzat megtéríti 
Mezőfalvának. 
Ő azt is jelezte az intézményvezető asszony felé, hogy a társulási megállapodásban a 
hantosi iskola – állami normatívákkal csökkentett- kiadásainak megtérítését vállalta és 
ennek biztosítékául inkasszó joga is van a székhely Mezőfalva Nagyközség 
Önkormányzatának, így nem fordulhat elő az, hogy jogos költséget Hantos nem fizet 
ki. Erre eddig se volt példa, tudomása szerint minden számlát határidőre kiegyenlített 
Hantos Önkormányzata. 
Mindezek ellenére az intézményvezető ragaszkodik ahhoz, hogy a tanév indítás előtt 
erről döntsön a testület. 
 
  
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Márok Csaba Mezőfalva polgármestere  már a 2011. évi  költségvetés teljesítéséről 
szóló  tárgyalásakor azt mondta, hogy nem jó a 2012. évi  költségvetés, kevés a 
pénzünk, módosítani kell. Ő már akkor is jelezte, hogy akkor rossz volt a tervezés, 
nem mi kértük, hogy alultervezzék a költségvetést.  
Az a véleménye írjuk meg a mezőfalvai iskola igazgató asszonynak, hogy Hantos 
Községi Önkormányzat heti 133, 5 óra keretet hagy jóvá a 2012/2013. tanévre, ennek 
finanszírozását vállalja, de elvárja, hogy a hantosi tagiskolát érintő döntésekbe jobban 
vonják be a hantosi tagiskola vezetését- ugyanolyan mértékben, mint a 
daruszentmiklósiakat-  illetve a hantosi polgármestert is. 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
A mai nap délelőtt felkereste a tagiskola vezető asszony és együtt átnézték az órakeret 
szám meghatározására vonatkozó jogszabályi előírásokat.  
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Az óra keretekkel kapcsolatos jogszabályi előírásokról is szeretné tájékoztatni a 
képviselőket. 
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 52.§. (7) 
bekezdése a) és b.) pontja  értelmében az iskola a tanulók érdeklődése, igénye 

szerint nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, 

fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, speciális, illetve kiegészítő ismeretek 

átadása céljából (a továbbiakban: nem kötelező tanórai foglalkozás). Ha az 
igazgató a fenntartó egyetértésével nagyobb időkeretet nem állapít meg, a nem 
kötelező tanórai foglalkozások heti időkerete - osztályonként – az 52. §. (3)-(5) 
bekezdésben az évfolyamra meghatározott heti kötelező tanórai foglalkozások  
az első-negyedik évfolyamon tíz, az ötödik-hatodik évfolyamon huszonöt 
százaléka. Ha az összevont osztályban az egyes évfolyamokra az 52.§.  (3) 
bekezdés eltérő mértékű heti kötelező tanórai foglalkozást állapít meg, a nem 
kötelező tanórai foglalkozás heti időkeretét a magasabb évfolyamra 
megállapított heti kötelező tanórai foglalkozás mértéke alapján kell 
meghatározni. A heti időkeret az egyes évfolyamok, osztályok, tanítási év 
közben a tanítási hetek között átcsoportosítható. Az iskola a nem kötelező 
tanórai foglalkozások megtartásához rendelkezésre álló időkeretet a tanórán 
kívüli foglalkozások megtartásához és - beleértve a szakmai előkészítő és szakmai 
alapozó oktatást is - osztálybontáshoz is igénybe veheti. Az e bekezdésben 
meghatározott időkeretből az iskolában igénybe vehető osztályonként heti egy óra az 
osztály közösségi programjának és a tanulókkal való egyéni törődés feladatainak 
megoldásához. 

 
Az 52. §. (11) bekezdés c. pontja szerint  egyéni - egy-három tanuló részére 

szervezett - foglalkozás tartható az általános iskolában, a középiskolában és 
szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán - ha az igazgató a fenntartó 
egyetértésével az egyéni foglalkozások megtartásához nagyobb időkeretet nem 
állapít meg osztályonként és hetente - a kötelező és a nem kötelező tanórai 
foglalkozás megszervezésére rendelkezésre álló órakereten felül, a (3) 
bekezdésben meghatározott heti kötelező tanórai foglalkozások tizenkettő 
százalékában a tehetség kibontakoztatása, a hátrányos helyzetű tanulók 
felzárkóztatása, illetőleg az első-negyedik évfolyamra járó tanulók 
eredményes felkészítése céljából, 

Az 52.§. (11) bekezdés d)pontja értelmében  az a)-c) pontban meghatározottakon 
túl az iskola határozza meg, hogy a kötelező és a nem kötelező tanórai 
foglalkozások megszervezésére rendelkezésre álló időkeret hány százalékát 
használja fel egyéni foglalkozás megszervezésére. 

 
Mindezek alapján úgy gondolja, hogy a fenti jogszabályok értelmezésében a 
tagintézmény vezető asszonynak és nem Jaksics Erzsébetnek a  Petőfi Sándor 
Általános Iskola, Szakiskola Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat 
vezetőjének van igaza.  
 
A tagintézmény vezető asszony által előbb elmondott tájékoztatás szerint Jaksics 
Erzsébet a Társulás által fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat vezetője – aki az intézmény 
törvényes működéséért, a jóváhagyott költségvetés végrehajtásáért felelős- számításai 
szerint figyelemmel a hantosi tagiskola osztálylétszámaira is heti 110 óra órakerettel 
gazdálkodhat, melynek pénzügyi fedezetét a jóváhagyott költségvetés tartalmazza. 



 

17 

 

Ahogy a tagintézmény vezető asszony elmondta, hogy a tagiskola változatlan 
színvonalú 1-6 évfolyamos oktatást biztosítani tudják szükséges lenne plusz heti 19,5 
órakeretre és ennek finanszírozására. Ebből a 110 + 19,5 óra összesen heti 129,5 óra 
órakeretből tudnák megszervezni a hantosi tagiskolában az oktatást úgy, hogy a 
készségtantárgyak összevont oktatásán túl a 2. 3. osztályt összevont osztályba 
oktatnák.  Ideálisabb feltételeket tudnának biztosítani akkor, ha a hantosi képviselő-
testület a  heti plusz 19,5 óra helyett plusz 23,5 órát azaz összesen 133,5 óra heti 
órakeretet hagyna jóvá a hantosi tagiskolában Ebből az órakeretből heti három órában 
az arra rászorulókat korrepetálni tudnák illetve a tehetségesebb gyermekekkel pedig 
heti 1 órában tehetséggondozást tudnának végezni. 
Azt is kérte a délelőtti megbeszélés során a tagintézmény vezető asszonytól, hogy a 
kért órakeretek költségvetési vonzatairól is tájékoztassa a képviselő-testületet. 
A tagintézmény vezető asszony számításai szerint a heti 129,5 tanórakeret 1,5 millió 
forinttal, a heti 133,5 tanórakeret pedig 1,7 illetve 1,8 millió forinttal növelné meg a 
jóváhagyott hantosi tagiskolára vonatkozó 2012. évi költségvetését az intézménynek, 
melyet Hantosnak kell megfizetnie.   
A tavalyi tanév előtt az intézményvezető asszony Jaksics Erzsébet szintén 
ragaszkodott a képviselő-testület döntéséhez a tanévben jóváhagyott heti tanóra 
kerettel kapcsolatosan. A hantosi képviselő-testület a 2011/2012. tanévben heti 14,5 
órával megemelten hagyta jóvá a törvényben előírt tanórakeretet. 
 
Tehát a tagintézmény vezető asszony tolmácsolva az intézményvezető asszony 
kérelmét azt kéri a képviselő-testülettől, hogy döntsön a 2012/2013. tanév hantosi 
tagiskolára vonatkozó heti tanórakeretéről és annak pénzügyi fedezetéről. 
 
A költségvetés módosításával kapcsolatban már sokszor volt arról szó, hogy az új 
államháztartási törvény előírja, hogy az első negyedév kivételével a költségvetést- így 
az intézményi költségvetést is – legalább negyedévente módosítani kell. Tehát 
nemcsak a most esetleg megszülető döntés miatt, hanem például az előre nem 
tervezhető bevételek illetve kiadások, mint például a kereset kiegészítés is módosítani 
szükséges majd a társulás által fenntartott intézmények költségvetését is. Ezzel 
véleménye szerint az intézményvezető asszony is tisztában van, ahogy azzal is, hogy 
neki, mint vezetőnek a jóváhagyott költségvetést kell végrehajtani, ha annak 
végrehajtása nem megoldható, mert például a biztonságos működéshez nem elegendő 
a jóváhagyott előirányzat, azt a fenntartónak, költségvetés módosításának 
kezdeményezésével jelezni kell.  
 
Még egyszer tehát a tagintézmény vezető asszony tolmácsolva az intézményvezető 
asszony kérelmét, azt kéri a képviselő-testülettől, hogy döntsön a 2012/2013. tanév 
hantosi tagiskolára vonatkozó heti tanórakeretéről és annak pénzügyi fedezetéről és 
vagy a heti 129,5 óra vagy a heti 133,5 heti órakeret jóváhagyásával biztosítsa a 
hantosi tagiskola működését.. 
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Szeretné megkérdezni a tagintézmény vezető asszonyt, hogy Ő melyiket javasolja, a 
heti 129,5 vagy a heti 133,5 tanórakeret jóváhagyását tartaná szakmai szemmel 
jobbnak? 
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Gyömörei Barnánénak Petőfi Sándor Általános Iskola , Szakiskola, 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája 
vezetője: 
 
Amennyiben van rá anyagi lehetőség szakmailag jobbnak tartaná a heti 133,5 óra 
tanóra keret jóváhagyását, mert ezzel a kötelező óraszámokat a készségtárgyak 
összevont oktatása és a 2.3. osztály tényleges összevonása mellett is a jelenlegi 
tanévben biztosított tehetséggondozást és korrepetálást is biztosítani tudnánk. Ezzel az 
órakerettel annak az 1 fő harmadikosnak is biztosítható lenne a heti 1 órában a 
tehetséggondozás és így nem érné hátrány az összevonás miatt. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Támogatja a hantosi tagiskola esetében a 2012/2013. tanévben a heti 133, 5 
tanórakeret jóváhagyását. Javasolja továbbá, hogy a kísérőbe írjuk be, hogy egyébként 
van az intézménynek költségvetése és az alapján szervezze az évet.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Ő javasolja, hogy a Jaksics Erzsébetnek a Petőfi Sándor Általános Iskola , Szakiskola, 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat vezetőének az órakeret 
megállapításán túl tolmácsoljuk azon kérésünket, hogy a megüresedő álláshelyek 
betöltésével kapcsolatos hirdetés előtt egyeztessen a hantosi tagiskola fenntartójával, 
velünk is. 
 
Gyömörei Barnánénak Petőfi Sándor Általános Iskola , Szakiskola, 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája 
vezetője: 
 
Érdekesnek tartj a polgármester úr felvetését. Azt mindenféleképpen támogatja, hogy 
a hantosi tagiskola esetén az álláshelyek betöltésével kapcsolatban ugyanannyi jogot 
kapjon a hantosi tagiskola vezetése, mint a daruszentmiklósi tagiskolájé. 
Éppen a legutóbbi vezetői megbeszélésen is elhangzott, hogy miután a 
daruszentmiklósi kolleganő jelezte, hogy milyen álláshelyek meghirdetésére lenne 
szükségük- amit az intézmény vezető asszony szó nélkül elfogadott- közölte velük, 
hogy az álláshirdetésre jelentkezők interjúztatását a daruszentmiklósi tagintézmény 
vezető végzi el és dönt az álláshely betöltéséről.  
 
Fischer József polgármester: 
 
Így kellene nálunk is történjen az üres álláshelyek betöltése. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Véleménye szerint még a daruszentmiklósi álláshelyek betöltésével kapcsolatban is ki 
kellenne kérnie az intézményvezető asszonynak a három testület véleményét. 
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Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Az intézményben megüresedő álláshelyek pályáztatásáról illetve a jelentkezők közül a 
kinevezésekről munkáltatói jogkörben az intézményvezető dönt. Az már más kérdés, 
hogy a döntésénél a rendelkezésre álló költségvetési keretet illetve a ésszerű 
gazdálkodás szabályait is szem előtt kell tartsa. Az intézményvezető döntése, hogy 
munkáltatói jogkörét hogyan, kinek a bevonásával gyakorolja. Az azonban véleménye 
szerint is elvárható, hogy valamennyi intézményegység esetén azonos gyakorlatot 
folytasson az álláshelyek betöltésével  kapcsolatban: magyarán, ha az egyik 
intézménynél evidens, hogy figyelembe veszi a tagintézmény vezető által jelzett 
igényeket, a kiválasztást pedig rájuk, azokra, akik a kiválasztott munkatárssal fognak 
dolgozni bízza, akkor a másik intézmény esetén is elvárható ugyanezen gyakorlat 
alkalmazása.  
Nem gondolja, hogy kevésbé alkalmas a hantosi tagiskola vezető a vezetési, 
interjúztatási feladatokra vagy kevésbé tudja felmérni a tagiskola szükségleteit, mint a 
daruszentmiklósi kollégája. 
 
Az azonban tény, hogy a munkatársak kiválasztása a pályáztatástól a kinevezésig az 
intézményvezető munkáltatói jogkörébe tartozik és nem a képviselő-testületekébe. 
 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ez így van, de ebből a gyakorlatból is látszik, hogy nem kezelnek minket egyenlő 
partnereként, Daruszentmiklóst is máshogy kezelik és minket is. 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy első körben a hantosi tagiskola 2012/2013 
tanév heti  óraszám keretéről döntsenek és azután döntsenek akár a most 
elhangzottakról, akár a tagintézmény vezető asszony által felvezett, a társulási 
megállapodásban foglalt feltétel, a hantosi 1-6 évfolyamos gyermekek hantosi 
tagiskolába történő felvétele feltétel betartásának elvárásáról. 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ő a hantosi tagiskola esetében 2012/2013 tanévben a  heti 133,5 óra órakeret 
jóváhagyását javasolja.  
 
Kérdezi van-e valakinek a javaslattal kapcsolatban kérdése, hozzászólása. 
 
Suhaj Józsefné települési képviselő: 
 
Nem hiszi, hogy erről hosszasan kellene vitatkozni. Egyetért azzal, hogy a hantosi 
tagiskola esetében a heti 133, 5 óra órakeretet és ennek pénzügyi fedezetét hagyja 
jóvá a képviselő-testület. 
 
Zab Zsuzsanna települési képviselő: 
 
Egyetért az előtte elhangzottakkal. Ő is javasolja a hantosi tagiskola esetében a heti 
133, 5 óra órakeretet és ennek pénzügyi fedezetét hagyja jóvá a képviselő-testület. 
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
 
Fischer József polgármester: 
 
Ismerteti a határozati javaslatot. Javasolja, hogy a  határozati javaslatot  képviselő-testület 
fogadja el.  
 
Kéri, aki a javaslattal egyetért, 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 62/2012. ( VI.05. ) számú 

határozata 
 

 
a  Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat  és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény  Hantosi Tagiskolája 2012/2013 tanév  

tanórakeretéről szóló tájékoztatója  tudomásulvételéről, 
jóváhagyásáról  

 
Hantos Község Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános Iskola Szakiskola 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Hantosi Tagiskolája 2012/2013 tanév tanórakeretéről szóló tájékoztatóját  
(jegyzőkönyvhöz csatolva)  jóváhagyólag tudomásul  vette, Képviselő-testület 
tekintettel arra, hogy a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási 
Társulás 4.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően a hantosi állandó 
lakóhellyel rendelkező 1-6 évfolyamos gyermekek oktatását a hantosi tagiskola  
fenntartásával továbbra is változatlan formában és minőségben biztosítani tudja 
a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  Hantosi Tagiskola esetében a 
2012/2013. tanévben heti 133,5 óraszámot jóváhagyja , annak finanszírozását 
vállalja, melynek várható költsége 1.700.000 Ft. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a   Petőfi Sándor 
Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény  Vezetőjét, a a  Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény  Hantosi Tagiskola tagintézmény vezetőjét  értesítse és  utasítja, hogy 
a szükséges intézkedéseket  megtegye. 
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Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2012. június 15. 
 

 

Fischer József polgármester: 
 
Visszatérve az előbb tárgyaltakra. Jónak tartaná, ha a képviselő-testület előbb 
meghozott döntésének megküldésén túl, tolmácsolnánk a  Petőfi Sándor Általános 
Iskola , Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat 
vezetőjének azon kérésünket is, hogy szeretnénk, ha a hantosi tagiskola üres 
álláshelyének betöltése kapcsán kikérné a hantosi tagiskola illetve a hantosi 
képviselő-testület véleményét is illetve ha a hantosi tagiskola esetén ugyanolyan 
gyakorlatot folytatna, mint a daruszentmiklósi intézmény esetén. Jelezni kell 
véleménye szerint felé, hogy a hantosi testület elvárja, hogy ugyanannyi önállóságot 
biztosítson a hantosi tagiskola vezetése számára, mint a daruszentmiklósiaknak 
biztosít. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Támogatja a javaslatot.  
 
 
 
Gyömörei Barnánénak Petőfi Sándor Általános Iskola , Szakiskola, 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája 
vezetője: 

 
Az idei évi év közbeni kinevezést és egy korábbi esetet leszámítva eddig hasonlóan 
szabad kezet kapott a hantosi tagiskola üres álláshelyeinek betöltésével kapcsolatban. 
Véleménye szerint most nem kellene a kedélyeket ezzel tovább borzolni, Ő a 
munkáltató, joga van, olyat is kinevezni, akit esetleg mi nem tartunk megfelelőnek. 
Véleménye szerint, ha Ő most megkéri az intézményvezető asszonyt, hogy a 
meghirdetett állásra jelentkezők interjúztatását Ő végezhesse illetve választhassa ki a 
nyertes pályázót, eleget fog tenni kérésének. Ha mégsem, jelezni fogja és inkább, 
akkor kéri a polgármester úr illetve a testület segítségét. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
Tudomásul veszi a tagintézmény vezető asszony javaslatát, akkor várjuk meg mit fog 
lépni az intézményvezető asszony a tagintézmény vezető asszony kérésére. 
Visszatérve a tagintézmény vezető asszony által már múlt hét pénteken 
Pedagógusnapon is jelzett kérdésre, a hantosi 1-6 évfolyamos gyermekek mezőfalvai 
intézményegységbe történő felvételére. Meg mondja őszintén nem érti, ha a társulási 
megállapodás rögzíti, hogy melyik gyermek hova járhat, melyik intézményrészbe 
iskolába, akkor azt hogyan lehet nem betartani, kikerülni. Hozzáteszi, hogy ebben a 
kérdésben kicsit meghasonult állapotban van, hiszen nemrég Őis kereste annak a 
lehetőségét, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy az aki akarja elvihesse a 
mezőfalvai intézményrészbe a gyerekét. A megállapodást megvizsgálva be kellett 
lássa, hogy ehhez a társulási megállapodást kell módosítani, azt mindhárom ,  a 
ttársulásba részt vevő településnek jóvá kell hagynia. Nem tudja, hogy milyen 
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lehetőséget talált mégis az igazgató asszony, hogy a társulási megállapodás 
módosítása nélkül is meg tudja tenni. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Semmit nem tudott találni, ezt nem teheti meg. 
  
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Véleménye szerint, ha a társulási megállapodást készítő ügyvéd nem javasolt a 
polgármester úrnak más megoldást- mert nem talált mást-. minthogy azon szándék 
esetén, ha a képviselő-testület meg kívánja nyitni a lehetőséget  az 1-6 évfolyamos 
gyermekek szülei előtt, hogy a szülők mondhassák meg, hogy az egy iskolán belül 
melyik tagintézménybe vagy melyik osztályba járhasson a gyerekük ezt csakis a 
társulási megállapodás módosításával-mely átszervezésnek minősül- teheti meg, az 
igazgató asszony sem találhatott semmilyen más lehetőséget.  Egyszerűen arról van 
szó, hogy valamilyen oknál fogva az igazgató asszony úgy gondolja, hogy ezt a 
korábbi évekkel ellentétben most következmények – számonkérés, figyelmeztetés, 
munkajogi következmények - nélkül megteheti. 
Csak ismételni tudja a korábban elmondottakat. A polgármester úr 2012. február 29-
én tartott ülésén arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a megállapodást készítő 
Dr. Szekercés Anna ügyvédnő úgy tájékoztatta, hogy a  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. A nyitást – a gyermekek a társulás által fenntartott bármelyik 
tagintézménybe történő beíratásának lehetőségét nem lehet egyoldalúan megtenni, azt 
valamennyi tagintézmény, valamennyi évfolyam esetén  meg kell nyitni, amit 
korábban senki nem akart.Ez a változás egyébként szintén átszervezésnek minősülne, 
melyről a végleges döntést május 31-ig meg kellett volna hozni.  
 Dr. Szekercés Anna ügyvédnő azt is elmondta, hogy ezzel nem korlátozzuk a szülők 
szabad iskolaválasztás jogát, mert  a Társulás csak egy iskolát tart fenn és az, hogy az 
iskolán belül kinek hová kell járnia, már nem iskolaválasztási kérdés.  
 
Ha az igazgató asszony mostani érveléséből indulunk ki, akkor a mezőfalvai szülő is 
megmondhatná, hogy a Petőfi iskolán belül Ő azt szeretné, ha gyermeke nem 
Mezőfalvára, hanem akár a daruszentmiklósi, akár a hantosi tagiskolába járjon, vagy a 
daruszentmiklósi szülő is kérhetné, hogy a Petőfin belül ne Daruszentmiklósra, hanem 
mezőfalvai vagy hantosi  tagiskolába  járjon a gyermeke. 
Ez azonban nem merül fel kérdésként, ebben az esetben nem azt érzi helyesnek és 
jogszerűnek, mint Hantos esetében. 
Többször elmondta már, de fontosnak tartja itt is megemlíteni: a Mezőfalva- Hantos- 
Daruszentmiklós Közoktatási Társulást fenntartó önkormányzatok egyenrangú 
partnerek, egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel. 
 
Ha a képviselő-testületnek az a szándéka, - márpedig 2012. május 31-ig rendelkezésre 
álló időben nem hozott döntést az átszervezésről- hogy változatlan formában kívánja 
működtetni a hantosi tagiskolát, vagyis a Társulási megállapodás 4.6. pontjának 
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megfelelően a Petőfi Sándor Általános Iskola  hantosi tagiskoláját a hantosi 1-6 
évfolyamos gyermekek oktatását biztosító intézményegységként kívánja működtetni, 
akkor fel kell hívnia a polgármesternek illetve a képviselő-testületnek az igazgató 
asszony figyelmét arra, hogy azt, ha a hantosi állandó lakóhellyel rendelkező 1-6 
évfolyamos gyermeket nem a hantosi intézménybe, hanem mezőfalvára vesz fel, a 
fenntartó akaratával, szándékával, a társulási megállapodással ellentétesen cselekszik. 
Arra is fel kell hívni az igazgató asszony figyelmét, hogyha ennek ellenére megteszi, 
annak következményeivel számolnia kell. ( munkajogi következmények stb.) 
Tudni kell, hogyha nem tesz semmit a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete, a 
polgármester azért, hogy a megállapodásnak megfelelően, az önkormányzat 
döntésének megfelelően szervezze és végezze a beiratkozást az intézményvezető, ha 
szó nélkül  hagyja, hogy az igazgató asszony megtegye azt, amit másfél órán keresztül 
ecsetelt, tesztelt a hantosi tagiskolát képviselő pedagógusokon és felvesz akár egy 
hantosi állandó lakóhellyel rendelkező 1-6 évfolyamos gyermeket is, akkor képviselő-
testületi döntés nélkül, akkor  pusztán a nem cselekvéssel, azzal, hogy nem tesz 
semmit maga  az önkormányzat is hozzájárul ahhoz, hogy nemcsak az 5. 6. 
évfolyamosok fognak elmenni a hantosi tagiskolából, hanem ahogy a megállapodást 
készítő ügyvédnő szerint is  a lehető legrosszabb dolog történik meg, mert ezzel 
valóban ellehetetlenül a hantosi iskola. Sokkal gyorsabban bekövetkezhet az alsó 
tagozatos osztályok jelenleginél nagyobb mértékű összevonása akár egy osztályban is. 
Ez a változás egyébként ahogy mondta is- tekintettel arra, hogy évfolyam változással 
járna-  szintén átszervezésnek minősülne, melyről a végleges döntést május 31-ig meg 
kellett volna hozni. Természetesen olyan, nem átszervezésnek minősülő, például 
szakfeladatok elnevezésének változása esetén van mód ezen határidőn túl is társulási 
megállapodás módosításra, de átszervezés esetén a végleges döntést május 31-ig meg 
kellett volna hozni. 
 
 
Összegezve: Ha nem ez a szándéka a képviselő-testületnek, akkor a megállapodásban 
foglaltakra és annak betartásának elvárására még azelőtt fel kell hívni az igazgató 
asszony figyelmét, mielőtt egy hantosi 1-6 évfolyamos gyermek beiratkozását a 
mezőfalvai intézményegységbe jóváhagyja. 
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Véleménye szerint jó a társulási megállapodás, azon nemcsak mert lejárt a törvényben 
biztosított határidő az átszervezésre, hanem azért sem, mert az nem lenne jó döntés. 
Emlékei szerint a társulási megállapodást is csak május 31-ig lehet felmondani, 
nyilván nem véletlenül. 
Kérdezi jól tudja-e ezt? Egyébként sem érti, ha az igazgató asszony a társulási 
megállapodás módosítását szerette volna miért nem jelezte ezt számukra. 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
A társulási megállapodás szerint rendes felmondással felmondani a társulási 
megállapodást július 1- és augusztus 31. közötti időszakban a hónap utolsó napjára 
eső nappal lehet úgy, hogy az erről szóló döntést a felmondás napját megelőző 3 
hónappal korábban meg kell hozni és erről értesíteni kell a társulásban résztvevő többi 
önkormányzatot is. Mindez azt jelenti, hogy erről a döntést április 30-ig tehát meg 
kellett volna hozni. A társulási megállapodásban szerepel továbbá az is, hogy 
amennyiben a társulásból az alapító önkormányzatok –Mezőfalva vagy Hantos- 
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önkormányzata –kilép a társulás megszűnik. 
 
A társulási megállapodás is rögzíti,hogy a társulás csak egy iskolát tart fenn, melynek 
intézményrészei a mezőfalvai, a daruszentmiklósi illetve a hantosi iskola. A Társulási 
megállapodás 4.6.pontja kimondja: A Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Hantos Község 1.-6. évfolyamos tanulóinak általános 
iskolai oktatását a 2434 Hantos, Köztársaság tér 3. sz. alatti telephelyen működő 1-6. 
osztályos tagiskola működtetésével biztosítja, mely a hantosi tanulók oktatását szolgálja.  
 
Hangyál Csaba települési képviselő: 
 
Javasolja, hogy ezt küldjük  még el Jaksics Erzsébetnek a tanórakeretről szóló 
határozatunk kivonata  mellé. Javasolja azt is, hogyha beszél a polgármester a 
mezőfalvai polgármesterrel olvassa fel neki a megállapodás 4.6. pontját. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Ez tiszta sor, ebben a pontban nincs változás. Nem tudja mit találhatott az igazgató 
asszony, amire alapozva fel akarja venni a hantosi 1-6 évfolyamos gyermeket a 
mezőfalvai intézménybe, kíváncsi lenne rá, hogy mit szól ehhez a jegyzőjük. Ő is 
támogatta azt korábban, hogy nyissunk utat a gyerekek számára Mezőfalvai 
intézménybe járáshoz, de aztán ez lekerült a napirendről,  mert ezzel kiürülhet a 
hantosi tagiskola. Ezért az a véleménye, hogy a társulási megállapodásban foglaltakat 
be kell tartani. Ugyanakkor a mai világban, a jogi csűr-csavarok esetén ebbe a 
megállapodásba foglaltakat ki hogy értelmezi azt nem tudhatja.  
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
A polgármester úr korábbi tájékoztatása szerint beszélt a megállapodást készítő 
ügyvéddel éppen erről a kérdésről. Ő mit mondott neki? 
 
Fischer József polgármester:  
 
Azt, hogyha a testületnek ilyen szándéka van, azt csak társulási megállapodás 
módosítással valósíthatja meg. Továbbra sem tudja, hogy esetleg talált-e és ,ilyen 
kiskaput az intézményvezető asszony. 
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Továbbra is az a véleménye, hogyha a megállapodást készítő ügyvédnő nem talált 
más jogi megoldást a társulási megállapodás módosításán kívül- minden tisztelete 
mellett sem hinné-, hogy az intézményvezető asszony talált- 
 
Nincs másról szó véleménye szerint, mint arról, hogy valamilyen okból kifolyólag 
úgy gondolja, a korábbi évek gyakorlatával és a társulási megállapodásban 
foglaltakkal ellentétben következmények nélkül megteheti, felveheti a hantosi állandó 
lakóhellyel rendelkező 1-6 évfolyamos gyermekeket a mezőfalvai 
intézményegységbe. 
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Gyömörei Barnánénak Petőfi Sándor Általános Iskola , Szakiskola, 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája 
vezetője: 
 
Az intézményvezető asszony a szabad iskolaválasztás jogára hivatkozik, azt mondja, 
hogy a megállapodás ezt korlátozza és ezt nem teheti meg, mert az iskolaválasztási 
jog törvényben van biztosítva. Ő jelezte felé. hogy a szülő szabad iskola választási 
joga nem sérül, hiszen csak egy iskola van a társulásba és a szülő a társulás működési 
területén csak ezt az egy iskolát tudja választani. Az pedig, hogy az iskolán belül 
melyik intézményegységbe fog járni az ezt az iskolát választó szülő gyermeke, a 
társulási megállapodás mondja meg. Az intézményvezető asszony a vita hevében a 
fejéhez vágta, hogy cinikus. 
Elmondta neki, hogy Ő nem cinikus, a társulási megállapodásba pedig a települések 
érdekeinek védelme miatt került be a 4.6. szabályozás.  
 
Gálné Papp Erika körjegyző: 
 
Úgy gondolja , annak a kimondása, hogy a társulás egy iskolát tart fenn, nem 
cinizmus, pusztán egy  tény rögzítése. Az intézményvezető asszony ezt pontosan tudja 
és jelzi például a jutalmazások esetén. 
A szülő szabad iskola választásához fűződő jog valóban a társulási megállapodásnál 
magasabb szintű jogszabályban, törvényben rögzítve és valóban a társulási 
megállapodásban szabályozottak nem ütközhetnek, nem lehetnek ellentétesek a 
magasabb szintű jogszabályokkal. 
Ez a Mezőfalva- Hantos-Daruszentmiklós Közoktatási Társulás társulási 
megállapodása esetén sincs másként. Ez a megállapodás ugyanis nem korlátozza a 
szabad iskola választás jogát, hiszen nem három iskolát tart fenn a Társulás, hanem 
csak egyet, így ha a társulás területén működő iskolába szeretné járatni a szülő a 
gyermekét, akkor csak ezt az egyet választhatja, mert nincs több. A társulás működési 
területén kívül működő más iskolát is választhatja természetesen. Az pedig, hogy az 
iskolán belül melyik intézményegységbe fog járni az ezt az iskolát választó szülő 
gyermeke, a társulási megállapodás mondja meg. Ha ezen változtatni kívánnak, mert 
úgy ítélik meg, hogy még nagyobb választási szabadságot kívánnak biztosítani a 
szülőknek, hogy ne csak iskolát, hanem intézményegységet, esetleg osztályt is 
választhasson, akkor azt csak kölcsönösen lehet: tehát ha mindhárom településen élő 
szülőnek –mezőfalvinak, hantosinak, daruszentmiklósinak egyaránt -biztosítjuk azt a 
jogot, hogy megmondhassa, hogy a Petőfin belül melyik tagiskolába, melyik 
osztályba járjon a gyermeke.  
 
Továbbra is jónak tartaná, ha a  megállapodásban foglaltakra és annak betartásának 
elvárására még azelőtt fel kell hívni az igazgató asszony figyelmét, mielőtt egy 
hantosi 1-6 évfolyamos gyermek beiratkozását a mezőfalvai intézményegységbe 
jóváhagyja. 
Az iskolai beiratkozások időpontja: április 30. A társulási megállapodás szerint a 
hantosi 1-6 évfolyamos gyermekek kötelező felvételt biztosító iskola  Petőfi Sándor 
Általános Iskola , Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai 
Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája 
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Fischer József polgármester:  
 
Valóban úgy érzi, meg kell kérdeznie az intézményvezetőt, hogy ezzel kapcsolatban. 
 
 
 
Hangyál Csaba települési képviselő:  
 
Javasolja, hogy írja meg a polgármester az intézményvezetőnek, hogy a Társulási 
megállapodás 4.6.pontja kimondja: A Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Hantos Község 1.-6. évfolyamos tanulóinak általános 
iskolai oktatását a 2434 Hantos, Köztársaság tér 3. sz. alatti telephelyen működő 1-6. 
osztályos tagiskola működtetésével biztosítja, mely a hantosi tanulók oktatását szolgálja. 
 
Fischer József polgármester:  
 
Van-e arról valamilyen információja a tagintézmény vezető asszonynak, hogy hogyan 
kívánja az igazgató asszony a hantosi üres álláshelyet megpályáztatni, kiírta-e már a 
pályázatot? 
 
Gyömörei Barnánénak Petőfi Sándor Általános Iskola , Szakiskola, 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája 
vezetője: 
 
Az intézményvezető asszony azt kérte tőle írja le írásban, milyen szakosra lenne 
szükségünk, amit Ő meg is tett. Bár az igazgató asszony tanító ének szakirányú 
pedagógust szeretne véleménye szerint a heti 1 énekórát másképp is meg tudják 
tartani, sokkal fontosabb lenne egy tanító matematika szakirányú végzettségű ember 
alkalmazása, ezért írásban is egy tanító matematika szakirányú végzettségű állás 
meghirdetését kérte. Magyar nyelvterületes kollegánk van, aki ha feltanít az 5.-6. 
évfolyamba, akkor őt a tanító végzettséggel helyettesíteni tudja illetve 5-6 évfolyamon 
a matematika oktatását is végezhetné.  
 Megköszönte a képviselő-testület döntését a tanóra kerettel kapcsolatosan. 
 

A képviselő-testületi ülésen további hozzászólás, kérdés nem hangzott el. 

 

Fischer József polgármester:  
 

Megköszönte a megjelenést , s az  ülést    16. 10 - órakor   bezárta.  
 

                              K.m.f. 

 
    /:Fischer József :/                               /:Gálné Papp Erika:/   

          polgármester                                           körjegyző   
 
 

 
/ : Hangyál Csaba  :/ 

jkv. hitelesítő 


