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A polgármesterek köszöntik a megjelenteket, megállapítják, hogy az ülés határozatképes. Felkérik a
jegyzőket a jegyzőkönyv határidőre való elkészíttetésére és határidőre való továbbítására. Javaslatot

tesznek, miszerint a meghívóban kiküldött napirendi pont kerüljön megtárgyalásra az ülésen, az
alábbiak szerint:
I. Napirendi pont: A Hajós-Miske-Drágszél Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása, finanszírozási kérdései
Előadók: polgármesterek
A javaslatot a képviselő-testületek egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadták.

I. Napirendi pont
Tárgya: A Hajós-Miske-Drágszél Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása, finanszírozási kérdései
Előadók: polgármesterek

Közoktatási

Esótk Mihályné Szalczer Erzsébet- polgármester: A társulási alapszerződésben foglaltak szolgálnak
az összevont intézmény finanszírozásának és fenntartásának alapjául. Elolvasva, nem sok
konkretizált adatot találtam benne. A tavalyi év lezárását követően szembesült a hivatalunk a társult
intézményfinanszírozással kapcsolatos pénzügyi problémákkal. A finanszírozási problémákról a
polgármesterekkel napi kapcsolatban voltam. Hajós Önkormányzata igyekszik helyt állni, de
nehézséget jelent a fennálló tartozások hitelezése. Ha a finanszírozás ütemezése ilyen ütemezéssel
folytatódik, a finanszírozás anyagi problémái tovább lesznek görgetve. A társulási szerződésben
nincs számszerűsítve, a finanszírozás konkrét ütemezése és mértéke. Szóbeli megállapodás alapján
Miske 1 millió forintot, Drágszél 200 ezer forintot fizet. A 2011 évi költségvetés féléves tárgyalását
követően jól láttuk már, hogy a jelenlegi finanszírozásnál maradva tovább nőhet a probléma. A
költségvetési feladatokból kiindulva Miskének 22 millió forintot, Drágszélnek 3.157.000,-Ft
finanszírozást kell utalnia önkormányzatunknak. Ha az eredeti megállapodás szerinti finanszírozást
folytatjuk, nagy lesz a különbözet, amit Hajós Város költségvetése nem bír el. Az idei évben Miske
május végéig nem fizette meg az előző év elszámolásából származó különbözetet és ez mellett a
havi 1 millió forintot sem utalta. A mai testületi ülésig Miske nagyobb gyakorisággal utalt át 1
millió forintokat önkormányzatunknak, így csökkent az elmaradásuk összesen 12.375.000,-Ft-ot
utaltak át, azonban az esedékes időarányos összeghez képest 14.917.000,-Ft-ot átutalása lenne
esedékes. Csökkent a hátralék összege a mai testületi ülésig, Drágszél község képviselő-testülete
pedig határozatban küldték meg döntésüket, miszerint kifizetik a fennálló tartozásukat.
Illés Attila-polgármester: A három település közötti társulás legfőbb célja az volt, hogy pénzügyileg
jobban járjanak a települések. Mind a feladatokban, mind a pénzügyi finanszírozásról megegyeztek
a települések (1 millió Ft/hó). Az elmúlt években ezek szerint történt a törlesztés, valamint a
központi támogatásból Miske és Drágszél átutaltak egy bizonyos összeget, 1 millió és 1,8 millió
forint közötti összeget a társulási költségek hozzájárulásaként. A zárszámadás után VI.02-án
5.755.000,-Ft előző évi finanszírozás különbségét kiegyenlítettük, türelmet kértünk az idei évi évre,
az ÖNHIKI-re vártunk, ami VII.01-én megérkezett. Július – szeptember 9-ig utaltuk át a 12 milliót.
Ezzel arra szeretnénk utalni, hogy Miske erején felül próbálja teljesíteni a kötelezettségét. Az előző
években is rendezte a fennálló különbözetet, nem lesz ez másképp az elkövetkezőkben sem.
A társulási szerződés áttekintését magam is szorgalmazom, de változtatni csak a következő év
költségvetésekor tudunk. A kormány is változásokat tervez, nem tudni milyen finanszírozási formák
várhatók. Miske fizetni fogja a kötelezettségeit a jövőben is.

Mácsai István-polgármester: Drágszél község havi 200 ezer forintot utal át a társulás
finanszírozására a zárszámadást követően (április 31-ig) pedig a fennmaradó különbözet utalja át.
A testület döntött, hogy a fedésben lévő négy hónapra eső 200 ezer forintot két részletben,
szeptemberben és októberben utalja át, így minimális tartozás marad. A társulási megállapodás sok
pontján valóban módosítanunk kell. Egyetértek Illés Attila polgármester kollegámmal, hogy a
szerződés módosításai valóban csak a következő költségvetési évben valósulhatnak meg.
Esótk Mihályné Szalczer Erzsébet- polgármester: Valóban sok a bizonytalanság a jövő évre
vonatkozóan, de nekünk a működést garantálnunk kell. A hajósi Önkormányzat kérése az, hogy a
finanszírozási hiány ne legyen nagymértékű, mivel megterheli a mi költségvetésünket is.
Megelőzendő, hogy felhalmozódó kötelezettséggel kezdjék a következő évet. Egyetértek abban,
hogy a következő költségvetési évben van lehetőség módosítani a társulási szerződést. Mindhárom
önkormányzat számára elfogadható megoldást kell hoznunk. 2007 óta megváltoztak a pénzügyi
feltételek. A finanszírozás nem olyan kedvező már, minden évben csökken a gyermeklétszám.
Azonban a terhet viselnünk kell, szigorú kötelezettségeink vannak a Kincstárral szemben.
Illés Attila – polgármester: Az augusztus hónapban Miskén több pedagógusnak jubileumi jutalom
járt volna. Úgy gondolom, nem volt jó döntés, hogy a hajósi önkormányzat a pedagógusok
jubileumi jutalmát nem utalta át. Miskén 2 pedagógus helyére, akik nyugdíjba mentek nem vettünk
fel senkit, valamint 2 óvónővel is csökkentettük a létszámot. Fel kell készülni a kormány által
várható drasztikus változásokra. Előfordulhat az is, hogy utaztatni kell a tanulókat. Tudom, hogy a
jubileumi jutalmak közel 5 millió forintot jelentettek, de körültekintőbben, átbeszélve a
lehetőségeket, kellett volna dönteni a kifizetésről. Az ilyen, ehhez hasonló problémákat meg kell
oldanunk a későbbiekben.
Esótk Mihályné Szalczer Erzsébet- polgármester: A törvényi előírások szerint ki lettek fizetve szeptember első napjaiban - a jubileumi jutalmak. Egy főnek nem történt meg az utalás, ennek oka,
hogy az ő jubileumi jutalma még nem vált esedékessé a kifizetés, mivel a munkaviszony utolsó
napján kell kifizetni. Úgy gondolom, hogy az önkormányzat szabályosan az előírásoknak
megfelelően utalta át a jubileumi jutalmakat.
Vikker József: Az utolsó testületi ülésünk óta, amikor féléves teljesítést tárgyaltuk, csökkent az
időarányos finanszírozás hiánya. Az eredeti megállapodás jó volt, de azóta változtak a
finanszírozási feltételek. A következő évre pontosítanunk kell a megállapodás pontjait, mellyel az
időarányos teljesítés is megvalósulhat, ami mindenki megelégedését szolgálná. A társulás
létrejöttének alapvető célja az volt, hogy mindenki jól járjon anyagilag. Azzal, hogy Hajós város lett
elvesztette a kedvezőbb finanszírozási lehetőséget.
Illés Attiláné: Örülök, hogy sikerül megállapodni a társulási problémákban. Napi gondokkal küzd a
miskei intézmény, spórolunk minden lehető módon, de úgy érzem, hogy a jubileumi jutalmakat ki
kellett volna fizetni. Kérem, hogy tájékoztassanak minket a jövőben, ha probléma merül fel.
Alföldi Albert: Úgy érzem, hogy Hajósnak nem kötelessége lekötött betétjéhez nyúlni, a
finanszírozás elmaradása miatt. Konkretizálni kell a szerződésben a fizetés módját.
Illés Attila – polgármester: A gesztornak a feladatait meg kell tartania, ha költségekkel jár, meg kell
fizettetni. Miske folyamatosan fizet. Szükségessé vált már a három település testületének
összehívása. Örülök, hogy sor került rá.

Esótk Mihályné Szalczer Erzsébet- polgármester: Ellentétek nincsenek, minden település a saját
érdekeit képviseli.
Sima Dénes-alpolgármester: Örülök, hogy hosszú idő után a 3 település képviselő-testülete összeült,
remélem a jövőben folytatás is várható, szükség van a közös megbeszélésekre.
Vikker József: Ha a társasági szerződés módosításra kerül, bízunk benne, hogy sikerül megoldani a
felmerült finanszírozási problémákat.
Dr.Serfőző Csaba – jegyző: Köszöntöm a megjelenteket. A társulási szerződés egységes
szerkezetében megfelelőnek tartom, ha a benne foglaltak megvalósulnak. Ez alatt értem például,
hogy vezetői értekezletet kell összehívnia a gesztornak.
Esótk Mihályné Szalczer Erzsébet- polgármester: Fontos, hogy az intézmények működéséről
beszámoljanak az intézményvezetők. Javaslom, bízzuk meg a jegyző urakat, hogy január 1-ig
aktualizálják, a társulási szerződést.
A hajósi képviselő-testület a javaslatot egyhangúan határozathozatal nélkül elfogadta.
Esótk Mihályné Szalczer Erzsébet- polgármester: Az idei évben a települések megtesznek mindent
a finanszírozási hiány csökkentésére. A társulási megállapodás pedig a következő költségvetési évre
átdolgozásra kerül.
Miután több hozzászólás nem volt, a polgármesterek megköszönték a jelenlévők részvételét, majd
az ülést berekesztették.
Kmft.
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