SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
71-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én,
1400 órakor tartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: városháza nagyterme
Jelen voltak: Csőszné Kacz Edit polgármester
dr. Mihócs Zsolt alpolgármester, Csősz László, Szabó Attila, Zsolnai István képviselők
Aszmann Géza aljegyző
Meghívott: Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató
Kántor Mónika a Simontornyai Szakképzési Nonprofit Kft. ügyvezetője
Távolmaradt: Körtés István, Torma József képviselők igazoltan, távolmaradásukat előzetesen
bejelentették.
Bárdos László címzetes főjegyző
Csőszné Kacz Edit polgármester köszöntötte a megjelenteket, ismertette az ülés összehívásának indokait, megállapította a határozatképességet, majd az ülést megnyitotta.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjére
vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, s a
napirendet a következők szerint állapította meg:

NAPIREND
I.) A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ átszervezése.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
II.) A Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban résztvevő önkormányzatok
fizetési hajlandóságának hiányában teendő intézkedések.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
III.) Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodásának elfogadása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
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.
IV.) Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés biztosítása a Vak Bottyán Általános
Művelődési Központ simontornyai intézményegységeiben.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester

I.) napirendi pont

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ átszervezése.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Szabó Attila a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A bizottság megtárgyalta a Vak Bottyán Általános Művelődési Központ átszervezéséről készült előterjesztést, és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolta.
Csősz László az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja: Hasonlóan a pénzügyi
bizottsághoz, egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal.
Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: A pénzügyi bizottság ülésén felmerült az összesítések
kapcsán, hogy a 2011-es évre mekkora a ráfizetés. Utólag jutott eszébe, hogy nem mondta el,
2011 év második félévében még 8 hónapig 4 osztályra kapják a normatívát. Tehát, ha 23 millió Ft-ot vesznek alapul, akkor az ottani normatíva még 13.300.000 Ft lesz a 8 hónapra, illetve
ha 4 hónapra a felét kapják, az durván 3.300.000 Ft, ez így nézve már lényegesen jobb.
Kántor Mónika a Simontornyai Szakképzési Nonprofit Kft. ügyvezetője: Ha létre tudják
hozni a gazdasági társaságot, és megkapják a működési engedélyt, akkor szeptemberben szeretnék átvenni az egész szakiskolát, és működtetni is fogják.
Kérdések, hozzászólások:
Csősz László: Eldőlt a szakiskola és a nappali gimnázium sorsa. Tart tőle, hogy azoknak a
számoknak az alapján, melyeket a képviselők megkaptak, az iskolának finanszírozási gondjai
lesznek. A szakiskola kiadási oldalán, csak egy tételt emelne ki, a közösen igénybevett feladatok feladat-ellátási költségeinek létszámarányos része 9.800.000 Ft. Ez is azt mutatja, hogy a
szakiskola hozzájárult az intézmény közösségi működéséhez. Fél, hogy ezek az összegek nem
fognak a költségvetésben megjelenni. Attól tart, hogy a durván 40 millió Ft-os költségcsökkentéssel az intézmény nem fog tudni megbirkózni. A törekvést megérti, és tudomásul veszi,
de nem biztos benne, hogy jó döntést hoznak most.
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Sok sikert kíván a kft-nek, úgy gondolja, ezekből a forrásokból megoldott lesz a működésük
Azonban félti az önkormányzat saját intézményét, ezért ezt az előterjesztést nem tudja támogatni, és nem is fogja megszavazni.
Szabó Attila: Szerinte is nagyon nagy érvágás lesz ez az iskolának, és ezen kívül még 27
millió Ft kifizetetlen számlája is van az intézménynek.
Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: Az intézmény 40 millió Ft-tal volt alulfinanszírozva,
ennyivel kaptak kevesebbet az előirányzottnál, a 27 millió Ft kifizetetlen számla ebből fakad.
Ám ez a helyzet nem változik, ha jövőre is alulfinanszírozottak lesznek, sőt amíg ez e helyzet
áll fenn, addig nem tudnak kijönni a pénzből. Mindkét bizottság ülésén elmondta, hogy az
eredeti előirányzatuk 598 millió Ft volt, a módosított előirányzat pedig 634 millió Ft, mert
közben pályázati pénzeket nyertek. Az önkormányzattól 594 millió Ft-ot kapott az iskola,
tehát az eredeti, azaz a 36 millióval megemelt előirányzatot sem kapták meg, ezen kívül még
4 millió Ft-ot nem kaptak meg, ami azt jelenti, hogy 40 millió Ft-tal vannak alulfinanszírozva.
Zsolnai István: Ezek szerint 16.600.000 Ft plusz bevétele van az intézménynek?
Az alulfinanszírozottság mit fog eredményezni?
Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató: Ennyi pénzt kapnak még normatívaként 2011-ben.
Az alulfinanszírozottság azt eredményezheti, az „megfulladnak”.
Az önkormányzattól nem kapták meg a jóváhagyott, előirányzott összeget. 27 millió Ft a kifizetetlen számlájuk, Pincehely is tartozik.
A kötelezően ellátandó feladatok sokkal többe kerülnek az önként vállaltaknál, a középiskolák
lényegesen olcsóbbak, mint a kötelező oktatás.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal – a következő határozatot hozta:
36/2011.(III.10.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 10.
§ (1) bekezdés g) pontja szerinti intézményalapítással kapcsolatos át nem
ruházható és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kotv.) 102. § (2) bekezdés a) pontjában szabályozott hatáskörében
az Ötv. 15. § (1) bekezdése szerinti minősített többséggel:
- a 2011/2012-as tanév végével történő kivezetéssel megszünteti az intenzív gimnáziumi oktatást, mint a Kotv. 86.§ (3) bekezdés b) pontja
szerinti önként vállalt feladatát,
- a 2012/2013-as tanév végével történő kivezetéssel megszünteti a szakiskolai oktatást, mint a Kotv. 86. § (3) bekezdés b) pontja szerinti önként vállalt feladatát.
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A 2012/2013-as tanév végével megszűnik a Vak Bottyán ÁMK Szakiskolája, mint a Kotv. 86. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, önként vállalt feladatot ellátó intézményegység.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az Ötv. 35. § (2)
bekezdése szerinti hivatalirányító jogkörében haladéktalanul intézkedjen a
határozatban megjelölt intézkedéssel kapcsolatban a Kotv. 88. § (6) bekezdésében foglaltak szerint:
- közoktatási szakértő véleményének beszerzése iránt,
- és a Tolna Megyei Önkormányzat szakvéleményének megkérése iránt,
a közoktatási szakértő véleményének egyidejű megküldésével,
- mint a Vak Bottyán ÁMK igazgatója felett az Ötv. 35. § (2) bekezdés e)
pontja szerinti egyéb munkáltatói jogok gyakorlója haladéktalanul intézkedjen a Kotv. 102. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a közoktatási intézmény alkalmazotti közösségének, iskolaszékének, szülői közösségének diákönkormányzatának, valamint a megyei gazdasági kamara véleményének megkérése iránt.
A polgármester készítsen határozati javaslattal kiegészített előterjesztést a
közös fenntartású Vak Bottyán ÁMK Alapító Okiratának a határozatnak
megfelelő tartalmú módosítására, úgy hogy az 2011. május 31. napjáig a
társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei által tárgyalható legyen és az intézkedések a 2011/2012-es nevelési év, tanév kezdetével
végrehajthatóak legyenek.
A képviselő-testület felkéri polgármesterét, úgyis mint a Simontornyai
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elnökét, hogy
a Társulási Tanács ülésén a képviselő-testület határozatát ismertesse, annak érdekében, hogy a társult önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási Tanács állásfoglalásával kiegészítve az intézményátszervezést mielőbb tárgyalhassák, a szükséges határozatot meghozhassák.
A képviselő-testület megállapítja, hogy a Kántor Mónika által képviselt
nem állami (gazdasági társaság) szakiskola fenntartó számára – a Kotv. 37.
§ (5) bekezdésének megfelelő tartalmú alapító okirat, illetve közoktatási
szolgáltató tevékenység folytatására jogosító okirat hiányában – a szakiskolai oktatás feladata, a fenntartói jog nem adható át a Vak Bottyán ÁMK
Szakiskolája intézményegység által ellátott közoktatási szolgáltató tevékenység vonatkozásában.
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A képviselő-testület, mint az önkormányzati tulajdon vonatkozásában az
Ötv. 80. § (1) bekezdése szerint a tulajdonosi jogkör gyakorlója felhatalmazza polgármesterét a Simontornyai Szakképzés Szervezési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéje részét képező önkormányzati
törzsbetét, mint üzletrész a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény (a továbbiakban: Gt.) 123. § (1) bekezdése szerint, a társaság tagjaira történő átruházására vonatkozó ajánlattételre.
Az üzletrész átruházása vonatkozó Gt. 127. § (2) bekezdése szerinti szerződésről a képviselő-testület legkésőbb a munkaterv szerinti 2011. június
havi ülésén kíván dönteni.
Határidő: azonnal, a határozatban és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő határidők megtartásával
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester

II.) napirendi pont

A Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban résztvevő
önkormányzatok fizetési hajlandóságának hiányában teendő intézkedések.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Szabó Attila a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja: A bizottság úgy döntött, hogy közjegyző közreműködésével adjanak be fizetési meghagyást Pincehely
Nagyközség Önkormányzata ellen. Amennyiben Pincehely 15 napon belül fellebbezne, akkor
lépjen érvénybe a kettes javaslat, az adósságrendezési eljárás megindítása a bíróságon. Az
adósságrendezési eljárással párhuzamosan javasolták Pincehely kizárását a társulásból július
elsejével.
Csősz László az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagja: A bizottság az 1. számú
javaslat elfogadását javasolta.
Csőszné Kacz Edit polgármester: A társulás tagjai március 10-én a következőképpen álltak
a fizetés tekintetében: Sárszentlőrinc tartozása 161.000 Ft, Pálfa lefaragta tartozását 858.000
Ft-ra, Tolnanémedi tartozása 6.280.000 Ft, Nagyszékelyé 307.000 Ft, Pincehelyé pedig
25.280.000 Ft.
Egyébként valószínűleg mindegyik önkormányzat eleget fog tenni hamarosan fizetési kötelezettségének, kivéve Pincehely Nagyközség Önkormányzatát.
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Zsolnai István: Történt valamilyen tárgyalás a múlt ülés óta?
Csőszné Kacz Edit polgármester: Igen, tárgyalta Herdics Bélával, Pincehely polgármesterével, aki azt mondta, léptesse ki őket az önkormányzat a társulásból.
Zsolnai István: Lépjenek ki ők!
Csősz László: Pincehely esete teljesen egyértelmű, meg kell tenni a szükséges lépéseket. Úgy
tűnik, Tolnanémedi helyzete is elég rázós.
Kell hozni egy olyan határozatot, hogy amennyiben valamelyik társult település egy x összeget túllép, gondol itt 3-5 milliós tartozásra (5 milliót javasol), abban a pillanatban kapjanak
egy olyan tartalmú levelet, mint ami a pénzügyi bizottsági ülésen javaslatként elhangzott.
Nem engedheti meg az önkormányzat, ekkora összegekkel tartozzanak neki, akkor, amikor a
hitelkeretét maximálisan kimerítette, és 11-12 %-ra vesznek fel pénzt, valamint az iskola
helyzete is könnyebbé válna, ha nem lennének ezek a tartozások.
Csőszné Kacz Edit polgármester: Csak tanév végén lehet változtatni.
Szabó Attila: Az 1. pont elfogadását javasolta azzal, hogy ha fellebbez Pincehely, azonnal
életbe lép a 2. pont.
Csősz László képviselő javaslatával egyetértett, de azért ne éljenek a tartozó önkormányzat
felé azonnal a kizárás lehetőségével.
Aszmann Géza aljegyző: Ebben az esetben az ügy átalakul perré. Ha van már egy eljárás,
akkor a másikat mindjárt megszünteti, vagy mind a kettő.
Csőszné Kacz Edit polgármester: A címzetes főjegyző úr jelen volt az ülésen a javaslat elhangzásakor, és teljesen törvényesnek találta.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület az 1. pontot 5 igen szavazattal elfogadta, ha ez nem megy,
bírósághoz kell fordulni 5 igen szavazattal elfogadta,
kizárás a társulásból 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta;
Csősz László képviselő módosító javaslatát, hogy 5 millió Ft feletti tartozás esetén kapja meg
a nem fizető önkormányzat a már említett tartalmú levelet 5 igen szavazattal elfogadta.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:

7

37/2011.(III.10.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
képviseletét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 9. § (1) bekezdése alapján a képviseletét ellátó és az önkormányzatot illető bevételek beszedésére jogosult polgármesterét, hogy a
fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényben foglaltak szerint Pincehely Nagyközség Önkormányzatával szemben fennálló pénzkövetelés érvényesítése érdekében kezdeményezze a fizetési meghagyásos eljárást.
Amennyiben Pincehely Nagyközség Önkormányzata a fizetési meghagyásnak ellentmond, a képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét az Ötv. 9.
§ (1) bekezdése alapján ellátó és az önkormányzatot illető bevételek beszedésére jogosult polgármesterét, hogy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvényben foglaltak szerint Pincehely
Nagyközség Önkormányzatával szemben fennálló pénzkövetelés érvényesítése érdekében kezdeményezze az adósságrendezési eljárás megindítását a
Tolna Megyei Bíróságnál.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 4. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében, az Ötv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott minősített többséggel hozott határozatával kezdeményezi Pincehely Nagyközség Önkormányzatának 2011. július 1-jével történő kizárását a Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulásból.
A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletében az Ötv. 9. § (1) bekezdése alapján eljáró és az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.) 72. § (6) bekezdése alapján – a kötelezettségvállalással kapcsolatosan – jognyilatkozattételre jogosult és az Ámr. 78. §-a szerint, mint az utalványozási jog alapján
az önkormányzatot illető bevételek beszedésére jogosult polgármesterét,
hogy a Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás tagjaként 5
millió Ft összeget meghaladó tartozást felhalmozó önkormányzatot a fizetési
meghagyásos eljárás, illetőleg az adósságrendezési eljárás megindításáról tájékoztassa, az önkormányzatot illető bevételek érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezésére azonnal és
szükség szerint, az adósságrendezési eljárás megindítására Pincehely Nagyközség Önkormányzata magatartásától függően, illetőleg szükség szerint, Pincehely Nagyközség Önkormányzata társulásból történő kizárásának kezdeményezésére vonatkozóan a döntés ismertetésére azonnal, illetőleg a határozatban a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően megjelölt határidőknek megfelelően
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester
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III.) napirendi pont

Tamási-Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
38/2011.(III.10.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 10. § (1)
bekezdés e) pontja szerinti át nem ruházható hatáskörében az Ötv. 15. § (1)
bekezdése szerint, minősített többséggel a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodásának módosítását és az Egységes Szerkezetbe Foglalt Társulási
Megállapodást a többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (3) bekezdése alapján elfogadja.
A képviselő-testület megállapítja, hogy a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Egységes Szerkezetbe Foglalt Társulási Megállapodása megfelel a többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 3. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak.
A képviselő-testület felhatalmazza a képviseletét az Ötv. 9. § (1) bekezdése
alapján ellátó polgármesterét a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Egységes Szerkezetbe Foglalt
Társulási Megállapodás aláírására, felülbélyegzésére.
Határidő: a határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat megküldésére soron kívül, az Egységes Szerkezetbe Foglalt Társulási Megállapodás aláírására szükség szerint
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester
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IV.) napirendi pont

Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés biztosítása a Vak Botytyán Általános Művelődési Központ simontornyai intézményegységeiben.
Előadó: Csőszné Kacz Edit polgármester
Tóthné Unghy Ilona iskolaigazgató kérte, hogy az ingyenes, egyszeri meleg étkeztetéssel
kapcsolatban a hivatal küldje meg számára a határozat-kivonatot.
Csősz László: Erről már döntöttek egyszer.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:
39/2011.(III.10.) számú KT határozat
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Simontornyai
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Vak Bottyán Általános Művelődési Központ simontornyai intézményegységeinél:
- Vak Bottyán ÁMK Óvodája,
- Vak Bottyán ÁMK Általános Iskolája,
- Vak Bottyán ÁMK SNI Általános Iskolai Tagozata,
- Vak Bottyán ÁMK Szakiskolája,
- Vak Bottyán ÁMK Gimnáziuma
az óvodában, iskolában nappali rendszerű oktatásban résztvevő gyermekek,
tanulók számára 2011. március 16. napjától a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklete kiegészítő szabályai 10. k) pontja szerinti naponta déli, többfogásos , meleg,
tőétkezést biztosít.
A kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010, évi CLXIX. törvény 3. számú melléklete 17. a)
pontja szerint igényjogosult gyermek, tanuló számára
- óvodai étkeztetés esetében 220 napon,
- iskolai étkeztetés esetében 185 napon
keresztül biztosított.

10

A képviselő-testület a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében felkéri
a Vak Bottyán Általános Művelődési Központ igazgatója felett a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (2) e) pontja felett az
egyéb munkáltatói jogokat gyakorló polgármesterét, úgyis, mint a Simontornyai Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa elnökét,
hogy a szükséges utasítást adja ki.
Határidő: soron kívül, illetőleg a határozatban megjelölt időponttól folyamatosan
Felelős: Csőszné Kacz Edit polgármester
Több vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester az ülést 1535 órakor bezárta.
kmf.

Csőszné Kacz Edit
polgármester

Aszmann Géza
aljegyző

