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Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-án
1700 órai kezdettel az Általános Iskola Tornacsarnokában tartott közmeghallgatáson.
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Angyal Mária Eleonóra
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Tanácskozási joggal:
Kolozsvári Jánosné
Jelen vannak:
(A 1. napirendi ponthoz)
Paróczai Csaba
Magyar István

jegyző h.

COGITO ÁMK főigazgatója
Civil Kerekasztal vezetője

Napirend:
1. Tájékoztató a legutóbbi közmeghallgatás óta eltelt időszak főbb eseményeiről, a 2013.
évre vonatkozó tervekről, valamint az általános iskola jövőbeni fenntartására
vonatkozóan felmerült elképzelésekről
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester
2. A lakosság és a helyi szervezetek kérdéseinek, véleményének, javaslatainak,
közérdekű bejelentéseinek előterjesztése
dr. Tóth László:
Köszönti és megkéri a tisztelt jelenlévőket, hogy a nemrégiben elhunyt önkormányzati
képviselő, Erdei Imréné emlékére egyperces néma felállást szenteljenek.
A közmeghallgatás képviselő-testületi ülés formájában működik, megállapítja, hogy a
képviselő-testület 6 tagja jelen van, M. Szabó Gyula képviselő jelezte, hogy nem tud részt
venni a mai ülésen, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Megtartja tájékoztatóját az elmúlt időszakban történt főbb eseményekről. (A tájékoztató
összefoglalója a jegyzőkönyv melléklete.)
Gordos Andrea: A Szociális Bizottság elnökeként ismerteti tájékoztatóját a Szociális
Bizottság eddigi munkájáról és a szociális ügyeket érintő jogszabályokról.

A lakosság közérdekű bejelentései:
Murányi Sándor: A polgármester úr tájékoztatásának első 10 perce az előző képviselőtestület pocskondiázásáról szólt. Az adósságok egy részét a tekéző és a Vörösmarty utca
képezte. Az iskolával kapcsolatos napirendi pontot a Civil Kerekasztal három képviselője
kezdeményezte. Évi 30 millió Ft spórolást jelentene a településnek. Az önkormányzat
képviselő-testülete 2012. szeptember 27-én megtartott ülésén tárgyalta az iskola működésével
kapcsolatos megállapodás tervezetet, mely az iskolát működtető Hibó Tamás Alapítvány és az
önkormányzat között jönne létre. Az előterjesztés a mi közreműködésünk miatt nem került
előterjesztésre, átfogalmazták és most már lassan ott tartunk, hogy az iskolát fenntartó
alapítvány sem mert pénzt kérni az iskola működtetésére. Az együttműködési megállapodás
alapján a működtető Somoskőújfalu Község Önkormányzata, és ez az azért fontos, mert
mindig a működtető az, aki fizet. Továbbá a Hibó Tamás Művészeti Alapítvány és a
fenntartásában működő COGITO ÁMK között megkötött megállapodásról van szó. Idézek a
megállapodásból: A működtető tiszteletben tartja a fenntartó, valamint az Emberi Erőforrások
Minisztere között kötött 2012. augusztus 30-án megkötött közoktatási megállapodást és az
abban foglalt köznevelési feladatok sikeres elvégzéséhez támogatást nyújt. A működtető
feladata, hogy a köznevelési közfeladat ellátás céljait szolgáló intézményt üzemeltesse. Az
önkormányzat különösen az alábbi feladatokat látja el: viseli a működtetéssel kapcsolatos
közüzemi költségeket, díjakat, ellát minden olyan feladatot, hogy az intézmény a köznevelési
feladatokat megfelelő színvonalon láthassa el, gondoskodik az intézmény állagmegóvásáról,
biztosítja a működtetéshez szükséges taneszközöket, megvalósítja ezek átadás-átvételét,
működteti az iskolai és óvodai technikai berendezéseket, karbantartja a tulajdonában lévő
taneszközöket. Az államtitkár helyettes azt írja levelében, hogy a 3000 fő alatti településeken
az iskola működtetése állami feladat, mely alapján minden rezsi és a működtetéssel
kapcsolatos költséget az állam viseli. Úgy gondolom, hogy az előző képviselő-testület
áldozatos munkát végzett azért, hogy a községben iskola legyen, ehhez egyetlen lehetőség az
volt, hogy az alapítvány legyen az intézmény fenntartója. De ez nem jelentette azt, hogy
néhány évre eladósítjuk az önkormányzatot. A kormányhivatal vezetője is nyilatkozik arról,
hogy a Hibó Tamás Művészeti Alapítvány alatt működtetett COGITO állami feladatokat lát
el. Ha ez így van, akkor a működtetés minden költségét viselnie kellene. Nem mindegy, hogy
ingyen vagy pénzért működik az intézmény. Az igaz, hogy az iskola épületét technikai
okokból még nem adta át Salgótarján Somoskőújfalu részére, viszont előrelépés, hogy
haszonélvezeti joggal kaptuk meg térítésmentesen használatra az ingatlant. Összességében ezt
az iskolát ingyen kell működtetni, akár államilag akár alapítvánnyal, és nem 30-40 millió
többletköltséggel. A helyzet már nem ugyanaz mint korábban, mert törvénymódosítás történt
és így ingyenes állami iskola lehet. Elgondolkoztató, hogy az önkormányzat a lakosság
véleményének kikérdezése nélkül megköt egy olyan közoktatási megállapodást, amely az
elkövetkező 5 évre elkötelezi az önkormányzatot, az intézmény fenntartásának formája
tekintetében. A Civil Kerekasztal nevében arra kérem a képviselő-testületet, hogy
amennyiben megállapodást akarnak kötni, a település érdekét tartsák szem előtt, ne a
kiadásokat növeljék. A polgármesteri beszámolóban elhangzott, az alapítvány által az óvoda
és iskola ingyenes működtetésének lehetősége, és ez már valami. De ehhez olyan
megállapodás szükséges, amely erkölcsileg és anyagilag is a falu érdekét szolgálja.
Természetesen a megállapodás megfogalmazásához a Civil Kerekasztal szívesen nyújt
segítséget.
dr. Tóth László: Nem tudom, valaki tud-e annál jobb megoldást, hogy az óvoda és iskola
ingyenesen működhet tovább. A COGITO-val szemben tételes elszámolást alkalmazunk már

évek óta. A számlák leegyeztetését követően került csak kifizetésre az összeg. A közoktatás
rendszere a nyár folyamán átalakult.
Paróczai Csaba: Az iskola fenntartói feladatait látja el a Hibó Tamás Művészeti Alapítvány.
A közoktatási államtitkárság körülbelül másfél hete hagyta jóvá a végleges közoktatási
megállapodásunkat. Két közoktatási megállapodás együtt nem létezhet, és 2012. szeptember
1-től az állam feladata a 3000 fő alatti településeken az iskolák működtetése. Tehát ez már
nem önkormányzati feladat. Az alapítványi működtetésnél az alapnormatíván felül kapunk
még tanulónként 230.000 Ft plusztámogatást. A költségvetésünk alapján az intézmény
működtetési költségét tekintve elmondhatom, hogy az épület használatát megkapjuk, akkor az
alapítvány ezt a költséget is fedezi, tehát az önkormányzatnak nem kell egy fillért sem
hozzátenni. A működtető mindig az ingatlan tulajdonosa, mely jelen esetben még Salgótarján.
Éppen ezért írásban megkerestem ez ügyben Salgótarján Város Polgármesterét, mely hatására
másnap már el is készült az ingatlan térítésmentes használatára irányuló szerződés.
Salgótarján nem 3000 fő alatti lakosságszámú, ezért neki kellene működtetni az intézményt,
és ezért úgy menekül a működtetési feladat elől, hogy átadja térítésmentes használatra
Somoskőújfalunak. Az önkormányzatnak már nincs közoktatási feladatellátása így az állami
közoktatási feladatot a Hibó Tamás Művészeti Alapítvány látja el. Intézményegysége az
iskola és az óvoda, ezért mindkét intézmény működtetési költségét tudja fedezni. Közoktatási
megállapodásnál 250 pályázatból csak 27 kapott támogatást. A magyar államnak is
folyamatos elszámolási kötelezettségünk van, tehát nincs olyan, hogy ide vagy oda tesszük a
pénzt. A közoktatási megállapodás egy megbízási szerződés, ennek megfelelően az utolsó
fillérrel is el kell számolni. Kijelenthetem, hogy 2012. szeptember 1-től az önkormányzatnak
már semmilyen fizetési kötelezettsége nincs, csupán 2012. december 31-ig az épületek
fenntartási költsége. 2013. január 1-től a közoktatási megállapodás alapján a működtetést is
egy az egyben átveszi az alapítvány. 2012. szeptember 1-től jogcímet kellett kapni arra, hogy
milyen alapon működtetjük mi ezt az intézményt, ezért volt szükség a megállapodásra. Úgy
gondolom az alapítvány mindig korrekt volt a működtetés terén, mindig biztosítottuk az
intézmény működőképességét, még akkor is, amikor az önkormányzat elmaradt a fizetéssel.
De végeredményben mindig sikerült rendezni a problémákat, és megfelelően működött az
intézmény. Ami már biztos, hogy 2013. január 1-től sem az óvodára sem az iskolára nem kell
fizetni az önkormányzatnak és olyan többlettámogatást kapunk, mely alapján egy sokkal
magasabb színvonalú oktatást tudunk majd biztosítani. Arra kérek, mindenkit, hogy ne
vádaskodással szóljon e témában, hanem segítő szándékkal, mert így tudunk többet elérni,
viszont ha engem támadnak, akkor nekem is védekezni kell. A közoktatási megállapodás már
ebben az évben 10 millió Ft-os megtakarítást jelent az önkormányzatnak.
Molnár Zoltán: A közoktatási megállapodás pályázatot kik készítették?
Paróczai Csaba: A megállapodást 3-4 szakember készítette.
Molnár Zoltán: Az anyagban hazugságok vannak, ami le van írva nyomon követhető. A
pályázatból kitűnt, hogy 28.260.000 Ft-ot nyert az intézmény, amely a testületi ülésen úgy lett
felvázolva, mintha ez a pénz mind Somosnak jönne, de ezt létszámra leosztva 212.800 Ft, ami
a somosi iskolás gyerekekre jut.
Paróczai Csaba: Az alapítvány összes tanulója 1785 fő, melyből 145 fő a Somosi óvodás és
iskolás. Szeptember 1-től életbe lépett az új köznevelési törvény, azért kellett a közoktatási
megállapodást megkötni. Az önkormányzatnak szeptember 1-től nincs fenntartási
kötelezettsége, ennek alapján nem is létezhet olyan közoktatási megállapodás, ami nem létező

feladatra szól. Tehát az államnak van fenntartói joga, vagy akit ezzel a feladattal megbíz. A
pályázat a pedagógia program alapján készült, és ha nem lett volna jó, akkor nem nyert volna.
dr. Szabó István: Az iskola és a közoktatás nem igazán tartozik a szakmai profilomhoz. Én
és az önkormányzat is az első pillanattól kezdve azon dolgoztunk, hogy a településen az
iskola megmaradjon, és a lehető legkevesebbe kerüljön az önkormányzatnak. Résztvettem a
Civil Kerekasztal az iskolával kapcsolatos megbeszélésén, és ezt követően beszéltem a
polgármester úrral arról, hogy ezt a megállapodást át kell dolgozni. Ha most valaki el akarja
hitetni magával vagy másokkal, hogy ezt ő találta ki, semmi kifogásom nincs ellene, csak a
tény egy kicsit mást mutat. Hoffman Rózsa államtitkár nyilatkozza, hogy „a működéshez
szükséges paramétereket meg kell teremteni. Ebből az következeik, hogyha a szomszédos
iskolákban csak 10-12 gyerek van, akkor nyilvánvalóan összevonásra lesz szükség, mely
alapján kevesebb pedagógus is el tudja látni a feladatot”. Ebből azt a következtetést vontuk le,
hogy ilyen kevés tanulólétszámmal a somosi iskolát is az összevonás veszélye fenyegeti.
Ezért mi azt a megoldást támogattuk, hogy ami a településnek a legjobb, megmarad az
iskolára fordított évi 26 millió Ft. Ebből a pénzből meg tudjuk valósítani azokat a
fejlesztéseket, amelyeket eddig forráshiány miatt nem tudtunk. Ha valaki azt gondolja, hogy
mi olyan hülyék vagyunk, hogy ingyen lehet működtetni egy iskolát és mi azt akarjuk, hogy
hadd kerüljön 30 millió Ft-ba, hát ezt kikérem magamnak! Micsoda megközelítés mód ez. Ha
valaki azt képzeli, hogy a nap is miatta kel fel, hát semmi kifogásom ellene, de azért azt ne
feltételezzék, hogy a másik oldal direkt rosszat akar a másiknak. A magam és képviselő
társaim nevében kijelentem, hogy mi a falu érdekét akarjuk szolgálni. Egyértelműen azt
akarjuk, hogy minél jobb legyen, az iskola megmaradjon és a legjobb feltételekkel működjön.
Ennek a megoldása az alapítvánnyal kötött megállapodás lesz, amelyet még nem írtunk alá.
Az együttműködés nem csak a polgármesteren múlik. Az együttműködéshez mindkét félnek
meg kell tenni a lépéseket, de úgy nem megy, hogy az egyik fél lép, a másik pedig áll. A Civil
Kerekasztal ülésén és a képviselő-testületi ülésen is javasoltam, hogy ezt a témát falugyűlés
elé kell vinni, mert ez egy stratégiai kérdés, és ezt itt kell megtárgyalni.
Tölgyesi Mária Zsuzsanna: Az a tapasztalat, hogy egyre többen keresik a kis létszámú,
családias iskolákat gyermekeiknek. Ezért is érdeklődnek egyre többen a somosi iskola iránt.
Sokkal nagyobb nyitottság kellene az iskola részéről, hogy megmutassa a programját és
pedagógiai munkáját. Saját tapasztalat alapján is kijelenthetem, hogy az idejáró tanulók meg
vannak elégedve a pedagógusok és az iskola munkájával egyaránt.
dr. Tóth László: Sajnos az iskola ügye már lassan egyfajta hadszíntérré vált, ahol teljesen
felesleges és értelmetlen harc folyik.
Masár Lajosné: A régi temetőben a hősök sírját rendbe kellene tenni, a fát ki kellene vágni
és a szemetet el kellene szállítatni.
dr. Tóth László: Megköszönöm a részvételt és amennyiben nincs további hozzászólás, a
közmeghallgatást bezárom.
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