
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

11/2012. 

 

 

 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2012.05.29-i üléséről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

11/2012. 

 

            J e g y z ő k ö n y v 
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Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Köszönti a megjelenteket, és a meghívott vendégeket 

megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Felkéri a jegyzőt a jegyzőkönyv határidőre való 

elkészíttetésére és határidőre való továbbítására. Javaslatot tesz, hogy a meghívóban 

kiküldött napirendi pont kerüljön megtárgyalásra az ülésen.  

 

A javaslatot a képviselő-testületek egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadták. 
 

I. Napirendi pont: Hajós –Miske - Drágszél Társult Általános Iskola, Óvoda, 
Bölcsőde jövője 

Előadó:  Estók Mihályné Szalczer Erzsébet  
 

I. Napirendi pont 
 

Tárgya:Hajós –Miske - Drágszél Társult Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde jövője 
Előadó:  Estók Mihályné Szalczer Erzsébet  

 
 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester: Miske és Drágszél Község Képviselő-

testülete kezdeményezte az együttes ülés összehívását. Hajós Város Képviselő-testülete 

nevében jeleztem, hogy részünkről nem merült fel az együttes ülés összehívása. Kérem 

Miske Község polgármesterét, hogy mondja el a társulás jövőjével kapcsolatos 

elképzeléseiket.  

 

Illés Attila polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Az együttes ülés összehívásának 

javaslatát tettük, mivel testületünk tagjai kérték a vezetői szintek áttekintését. Nagy 

változások előtt áll a közoktatás. A társulási megállapodás továbbra is megállja a helyét.  

 

Mácsai István polgármester: Drágszélen 1977 óta nincs iskola. Változtatni mi sem 

szeretnénk a társuláson. A várható megszorítások nehézségeket okoznak mindenkinek. A 

társult intézmény jól működik továbbra is fenn kell tartani.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester: A Társulási Megállapodás 

felülvizsgálatával eleget tettünk a törvényi előírásoknak. 2013-as gazdasági év lesz nagy 

változások éve. Várhatóan az állam állapotfelméréseket fog végezni. Több téma vár még 

megbeszélésre: - vezetői szintek, - pályázatok.  

-A társult intézmények működésében legnehezebb az együttműködés, mindenki az 

önállóságra törekszik. Az intézmény felújítási pályázatokban előnytelenek a jogszabályi 

előírások, kiírások. Egy társuláson belül 1 intézmény nyújthat be pályázatot. Ezek a típusú 

kiírások konfliktust generálnak.  

- Tagintézményen belül jól kell működnie az információ áramlásnak. Minden település a 

saját intézményéért felel. Az igazgató úrtól  kértem, hogy minden döntésről ami érinti a 

társulás intézményeit dokumentálják.  



- A társulási normatíva Hajóst nem érinti a városi rang miatt. Hajós a gesztori munkák 

elvégzésére 1 fő közalkalmazottat alkalmaz a társulás pénzügyi feladatainak ellátására , 

mely jelentős költségvonzattal jár. Ezidáig nem kapott a társulás két településétől 

pénzügyi hozzájárulást a költségekhez.  

 

Bikaliné Koligyer Ilona: A vezetői szintek áttekintését indítványoztam a miskei testület elé. 

A megállapodási szerződés szerint, minden év május 31-igy kell áttekinteni a létszám-

adatokat. 2007-ben alakult meg a Társulás.  5 éve nem nézte át a társulás a vezetői 

szinteket. Ki lett nevezve a miskei tagintézmény élére egy iskolaigazgató helyettes és 

annak helyettese. Időszerűnek érzem az áttekintését a vezetői szinteknek, mivel  nem 

tartom ésszerűnek és gazdaságosnak  két vezető helyettest a miskei intézményben. 

Jelentősen megterheli a költségvetést.  

 

Alföldi Albert: vezetői szintek kinevezését/módosítását a törvényi előírásoknak, 

szabályozásoknak megfelelően történnek. Úgy gondolom, hogy nem a hajósi testület 

feladata eldönteni a miskei intézményvezető helyettesének fontosságát, 

szükségszerűségét. A társulás jól működik.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A vezetői szintek bérezése minden település saját 

költségvetését érinti. A miskei intézmény vezetői szintjeit a miskei testületnek kell 

megvitatnia, nem a hajósinak.  

 

Vikker József: Január 1-től az állami költségvetés finanszírozza a pedagógusok béreit, az 

esetleges változtatás már csak 4 hónapot érint. Januártól a társulásokra vonatkozó 

törvények is változni fognak.  

 

Dr.Serfőző Csaba: A munkáltatói jogokat Alföldi Albert igazgató gyakorolja a társulásban. 

Amennyiben adott szerződésben határozott idejű foglalkoztatás kerül rögzítésre és eláll a 

szerződéstől, amelynek következtében kötelezettségek merülnek fel (munkajogi per) a 

gesztort terheli.  

 

Illés Attila Ádámné: Társulásban dolgozunk, de az intézményeket önállóan irányítjuk. A 

létszámok csökkennek, de a kötelezettségek nem. A várható változások miatt valóban csak 

4 hónapot  érint az esetleges módosítás. Szükségesnek tartom a helyettes személyét . Az 

Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza a működést, amely tartalmazza a 

helyettes megbízását.  

 

Bikaliné Koligyer Ilona: Nem 4 hónapot, hanem fél évet érint.  

 



Illés Attila Ádám: Nem látom értelmét most bármilyen változtatásnak. Határozott időre 

történt a felvétel.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Ez a probléma Miske belügye, döntésükről kell csak 

tájékoztatnia Önkormányzatunkat amennyiben a társulási szerződést változását 

eredményezi a döntés.  

 

Illés Attila Ádám: A pályázatokkal kapcsolatban szeretném egy problémát átbeszélni. 

Amennyiben van olyan pályázat, amelyet a gesztor adhat be, kérem a gesztor testületet, 

hogy tájékoztassa a tagintézményeket is a pályázatról és arányosan kerüljön beadásra.  

 

Kohl Ferenc: Rendezésre került 2012. áprilisi zárszámadáskor említett munkaügyi per 

következtében megítélt 300 ezer forint összeg? A pályázatokkal kapcsolatban én is az 

egyeztetést támogatom, kapjon információt a társulás a lehetőségekről.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A pályázatok sajnos úgy kerülnek kiírásra, hogy 

generálják a konfliktust a társulásokon belül. A hamarosan megnyíló pályázati lehetőség 

azonban lehetőséget ad egy társuláson belül bármely település beadhatja a pályázatát. Az 

említett 300 ezer forinttal kapcsolatos vita folyamán mindenkinek más az álláspontja. Mint 

annyiszor elmondtam, az információ cserére szükség van, a vezetői döntéseket szigorúan 

dokumentálni kell, elkerülve így az ilyen problémákat. 

 

Illés Attila Ádámné: A törvények folyamatosan változnak. Második év után a gyesről 

vissza lehetett jönni dolgozni, ami előtte nem volt lehetséges. Javaslom arányosan osszuk 

szét az összeget.  

 

Illés Attila Ádám: Nem az összeg nagyságáról, hanem elviekről van szó. A társulás 

mindenki számára kedvező. Hajós a városi ranggal elesett a normatívától, de a 

pályázatoknál több lehetőség nyílik számukra. A kistérségi normatívát kötött 

felhasználásra kapjuk.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Számtalan változás volt a jogszabályokban. A kistérségi 

normatava szabályosan lett elszámolva. A pénzügyi elszámolás során az 1 fő bérének 

költsége merült fel, melyhez nem járul hozzá a társulás két települése. Meg kell beszélni a 

problémákat, mert csak így lehet jól együttműködni. Sok változás várható, melyhez 

alkalmazkodni kell a társulásnak is.  

 

Vikker József: A változások csak a következő tanévre várhatóak, hiszen tanév közben nem 

lehet iskolákat átszervezni. Csak a pedagógus bérek finanszírozásában várható változás. 

Valószínűsíthető, hogy a társulásoknál is változások lesznek. A 300 ezer forintos összeggel 



kapcsolatban, úgy gondolom, hogy nem a hajósi tagintézmény illetve az igazgató úr 

döntése miatt kell az összeget kifizetni. Az alap probléma az volt, hogy megszűntették a 

munkaviszonyát a dolgozóknak.  

 

Illés Attila Ádám: A gyesre ment munkavállaló helyére határozott időre lett felvéve a 

helyettes, azonban két év után visszajött a kolléganő a gyesről. Ekkor közös 

megegyezéssel szerettük volna megszűntetni a munkaviszonyát a helyettesítőnek, de nem 

fogadta el. A bíróság a megegyezést kérte, ekkor lett felajánlva az összeg, melyet 

elfogadott. Javaslom, az összeggel arányosan kerüljön minden település költségvetése 

megterhelésre. A Drágszélre eső rész 50-50%-ban Hajós és Drágszél között, valamint a 

Miskére eső rész 50-50 %-ban Miske és Hajós között kerüljön felosztásra.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Átbeszéli testületünk is a problémát.  

 

Alföldi Albert: A jövőben semmilyen kinevezés nem történhet a miskei tagintézmény 

aláírása nélkül.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Amennyiben nincs több kérdés a társulással 

kapcsolatban, megköszönöm a meghívott két település részvételét.  

 

Miután több hozzászólás nem volt a társulással, Miske és Drágszél község testülete 

távozott az ülésről.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A hirrlingeniek részletes egyeztetés után 9 fős 

delegációval érkeznek.  

Az első napot budapesti városnézéssel töltik, idegenvezetővel. Szállásuk a Kovács 

Borházban lesz. Első nap este vacsorára hívtuk vendégül a delegációt a Borok és 

Művészetek Házába, kérem minden képviselőt legyen jelen.   

Második nap: A város nevezetességeit, intézményeit mutatjuk meg. (Kastély, 

Polgármesteri Hivatal, Templom, Iskola, Óvoda)Az óvodában nemzetiségi hét lesz, így 

egy kis műsorral kedveskednek az vendégeknek.  

Harmadik nap: Saját programot terveznek. Még nem döntötték el, hogy merre mennek, 

szóba jött Bakodpuszta, Majsa, Bugac. Este vacsora a Kovács Borházban, ahol ünnepélyes 

keretek között kerül megerősítésre a testvérvárosi kapcsolat.  

Negyedik nap: Csütörtökön utaznak el. Délelőtt Kalocsára látogatnak az érseki 

könyvtárba, délután a Parlamentet nézik meg.  

A polgármester úrnak elküldtem a „Hajósért ” kitüntetés díjának szobrát.  

 

Alföldi Albert: Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy jól érezzék magukat. 

Szeretném megemlíteni, hogy felvettem a kapcsolatot a hirrlingeni iskola igazgatóval, 



hogy felelevenítsük a diákcsoport cserét amely régi szokás elhanyagoltunk, feledésbe 

merült. Nagyon tetszett neki az ötlet.  

 

Miután több hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét, és 
az ülést bezárta. 

 

 

 

Kmft. 

 
 
 

 
 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet     Mayer Ferenc                   
polgármester                    jegyző 


