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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2010. január 19-én 1400 órakor megtartott nyilvános rendkívüli
üléséről

Jelen vannak: Bálint Józsefné polgármester, Szöllősi Károlyné alpolgármester, Fazekas
Attila, Fogarasi András, Gubuznai Lajos, Hegyi Ferencné, Nyúzóné Gaál Marianna, Réz
Zoltán és Sárkány Sándor képviselők
Igazoltan távol vannak: Majoros Jánosné képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Magyar László körjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási főelőadó
Bálint Józsefné polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület nyilvános ülésén
megjelenteket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, 10 képviselőből 9 képviselő
jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gubuznai Lajos és Sárkány Sándor
képviselőket.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyhangúlag 9 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1.) Oktatás finanszírozásával kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Bálint Józsefné polgármester
A képviselő-testület az előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag 9 igen szavazattal
elfogadta.

1. napirendi pont
Oktatás finanszírozásával kapcsolatos tájékoztatás
Bálint Józsefné polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Pap Tibor
Dévaványa Polgármestere meglátogatta az elmúlt napokban, és a következőkről tájékoztatta:
Elkészítették a költségvetési tervezetüket, amely szerint Ecsegfalvának 25,7 millió Ft-tal
kellene hozzájárulni az Iskolafenntartó Társuláshoz a megállapodás alapján.
Ezt Ecsegfalva kigazdálkodni nem tudja. Tavaly fizettünk 15 millió Ft-ot, még ha ettől egy
kicsit többet kellene fizetni, az elfogadható lenne, de ez túl sok.
Legelső gondolata az volt, hogy megkérdezi Kisújszállás polgármesterét, hogy ők menyiért
tudnák elvállalni, illetve egyáltalán tudnának-e fogadni bennünket?
Azzal tisztában vagyunk, hogy az oktatási normatívgát pótolni kell, de az nem mindegy, hogy
mennyivel?
Számításokat végeztek és annak alapján szeptembertől – évvégéig eső időszakra kb. 4-5
millió Ft-ot kellene fizetni.
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További problémát jelent, hogy az első osztályban 6 gyerek lenne, és ennyi létszámmal nem
lehet osztályt indítani.
Amennyiben nem visszük el a gyerekeket, akkor összevont osztályokat kell létrehozni.
Kisújszállás azt is vállalná, hogy a gyerekeket 2 iskolabusszal szállítaná.
A 3 kisújszállási pedagógust alkalmaznák.
Ha ez így történne a két helyi pedagógussal kapcsolatban azt gondolta, hogy ők lennének az
óvónők, hogy a helyiekről gondoskodjunk.
Ezt most beszéljék meg, aztán még a szülőkkel is meg kell beszélni,mert január 31-ig dönteni
kell.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
Szöllősi Károlyné alpolgármester:
Még a kistérségtől is kapnak normatívát azon felül, amit mi fizetünk a társulási megállapodás
alapján. Az összevont osztályokat sem tartja jónak, nem tud úgy foglalkozni a pedagógus a
gyerekekkel.
Bálint Józsefné polgármester:
Az a gyerek nem sérül, aki most lenne ötödikes, annak mindenképpen mennie kell. Az alsós
gyerekeket sajnálja nagyon, de majd megszokják.
Fazekas Attila képviselő:
Úgy érzi, hogy az elmúlt négy év legnehezebb döntése ez. Úgy értelmezi, hogy akkor
Ecsegfalván megszűnne az iskola.
Alsó tagozatban hány gyerek van most?
Bálint Józsefné polgármester:
40 gyerek van most összesen a négy osztályban, szeptembertől lesz 37 fő.
Fazekas Attila képviselő:
Neki még az is problémája, hogy a felszabaduló pedagógusokat átrakni az óvodába, akkor az
óvodában is borul a rend, és a pedagógus nem óvónő, egészen más kategória.
Dévaványával kapcsolatban: Véleménye szerint Dévaványának nincs ránk szüksége és
presszió ez a 25 millió. Kérdése, hogy mennyire lehet ezt felülvizsgálni??? Itt van a
Kisújszállási példa, hogy ők 15 millió Ft-ért el tudják vállalni.
Bálint Józsefné polgármester:
Rossz a megállapodásunk, mert a normatívát tanulóarányosan osszák fel.
Magyar László körjegyző:
Nem volt rá más lehetőségünk, mint hogy tanulóarányos finanszírozásra kellett szerződést
kötnünk.
Ilyen esetben illik meghallgatni a lakosság véleményét, de a lakosság elé egyeztetett
állásponttal kell kiállni.
Abban mindenképpen döntést kell hozni, hogy marad a szerződés vagy nem.
Nagyon rövid a határidő január 31-ig a döntést meg kell hozni, ezért először ki kell kérni a
lakosság véleményét, aztán dönt a képviselő-testület.
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Fazekas Attila képviselő:
Január 31-ig falugyűlést kell tartani, a lakossággal ezt meg kell beszélni. Ennek a felelősségét
a lakosság véleményének meghallgatása nélkül nem lehet felvállalni.
Bálint Józsefné polgármester:
A törvény sem engedi az alsó tagozat fenntartását az alacsony létszám miatt.
Dévaványa azt hiszi, hogy nincs más alternatívánk, de lehet, hogy van.
Fogarasi András képviselő:
Dévaványával mindig voltak fenntartásai. Véleménye szerint kezdeményezniük kellene
Dévaványával egy szerződésmódosítást, amelyet megküldünk most, és amelyben kérjük azt,
hogy Ecsegfalva hozzájárulásába számítsák bele a kistérségtől kapott normatívát. Számítása
szerint így 8,5 millió Ft-tal lesz kevesebb.
Ezt ha nem vállalják el, akkor szerződést kell bontani és akkor Kisújszállással fogunk
társulást kezdeményezni.
Felvetődött benne az is, hogy fel lehetne ajánlani Kisújszállásnak az iskola épületét
hasznosításra.
Úgy gondolja, hogy Kisújszállásnak is van kötődése Ecsegfalva irányába.
Magyar László körjegyző:
Kiegészítésként elmondja, hogy ilyen magas normatívát azért kapunk, mert többcélú
társulásban vagyunk benne, ha csak alaptársulás, akkor 6 millióval kevesebb normatíva jár.
Fogarasi András képviselő:
Egyetért azzal, hogy a szülőkkel ezt meg kell beszélni, és az ő véleményük
figyelembevételével kell dönteni.
Ragaszkodni kell a dévaványai szerződés módosításhoz, és nem kell kijátszani az
alternatívánkat.
Bálint Józsefné polgármester:
Határozat meghozatalát kezdeményezi, arról, hogy kérjük a szerződésmódosítást 15 millió Ftra, és amennyiben határidőn belül, 21-én 16 óráig nem kapunk választ, kénytelenek leszünk a
szerződést felbontani.
A képviselő-testület a határozati javaslattal egyetért és egyhangúlag 9 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozza a következő határozatot:
1/2010.(I.19.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Iskolafenntartói
Társulás
Társulási
Megállapodása
módosításának
kezdeményezéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete indítványozza
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az Ecsegfalva
és Dévaványa között érvényben lévő Társulási Megállapodást soron kívül
módosítsák a szerződő felek oly módon, hogy Ecsegfalva Község
Önkormányzata a Társulás fenntartásához a Társulás számára igényelhető
normatíván felül maximum 15 millió Ft-tal tud a Társulás fenntartásához
hozzájárulni.
Kérjük, hogy e javaslatról Dévaványa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete soron kívül, de legkésőbb 2010. január 21-ig hozza meg döntését.
Amennyiben kérésünknek ezen időpontig nem hozza meg számunkra kedvező
döntését, úgy a Társulási Megállapodást kénytelenek leszünk felbontani.
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Bálint Józsefné polgármester:
Január 21-én 16 órára rendkívüli képviselő-testületi ülést összehívását kezdeményezi, majd
ezt követően a lakosság véleményének meghallgatására közmeghallgatás tartását.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetért.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a rendkívüli képviselő-testületi ülést 1620-kor
bezárta.

k. m. 1. oldalon
Bálint Józsefné
polgármester

Magyar László
körjegyző

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gubuznai Lajos
jegyzőkönyv-hitelesítő
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