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JEGYZŐKÖNYV
Készült Aldebrő, Tófalu, Községek Önkormányzatának Közös Képviselő-testületi
ülésén, melyre a Tarnavölgye Általános Iskola Könyvtárában került sor
2015. augusztus 28.-án, 17.00 órai kezdettel
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Ignácz Szabolcs
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Meghívottak:
Gulyás Imre
Pék Erika
Kériné Szabó Ildikó
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Jegyző
Tarnavölgye Általános Iskola
igazgató helyettese
Kápolnai Tündérkert Óvoda
Aldebrői tagintézmény vezető
pénzügyi tanácsos
gazdálkodási előadó

Ignácz Szabolcs Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a közös testületi ülést megnyitom,
mindegyik testület határozatképes.
Szavazzunk a napirendi pontokról, melyek a meghívóban szerepeltek.
1. Közös fenntartású intézmények működésének és költségvetési elszámolásának
áttekintése
Előterjesztés: szóban
Előadó: Wingendorf János polgármester, Ignácz Szabolcs polgármester, Lipkovics
Katalin pénzügyi tanácsos, Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó
2. Tájékoztató a Tarnavölgye Általános Iskola működésében várható változásokról
Előterjesztés: szóban
Előadó: Pék Erika igazgató
3. Tájékoztató a Kápolnai Tündérkert Óvoda Aldebrői Tagintézménye 2015/2016 évi
tanévkezdéséről, működéséről
Előterjesztés: szóban
Előadó: Kériné Szabó Ildikó tagintézmény vezető

4. Egyebek
Az ülés napirendjére tett javaslatot mind a három képviselő- testület egyhangúan elfogadta.
1. Napirendi pont: Közös fenntartású intézmények működésének és költségvetési
elszámolásának áttekintése
Ignácz Szabolcs elmondja, hogy Ő kezdeményezte ennek az együttes ülésnek az összehívását.
Fontosnak tartja, hogy nyíltan beszéljenek a meglévő problémákról, mert a hallgatás csak
növeli a feszültséget. A gazdálkodási előadók elkészítették az írásos elszámolást, azt
mindenki megkapta. Ha van kiegészítést tegyék meg.
Ezt követően Tajsz Ernőné és Lipkovics Katalin fűzött magyarázó szóbeli kiegészítést a
leírtakhoz.
( Kérdés hozzászólás ehhez nem volt.)
Ignácz Szabolcs úgy hiszem mindenki elfogadja a számokat. Azzal nincs gond, a gond azzal
van, hogy Aldebrő eddig egy fillért sem utalt a Közös Konyha működéséhez, még a térítési
díjból befolyt összeget sem. Mi Tófaluban igyekszünk minden fillért megfogni. Azért
indítottuk be a farmot, hogy étkezési alapanyagokkal lássuk el a konyhát. Eddig durván 12,8 q
zöldséget adtunk át. Ez persze nem mindenkinek tetszik, mert ezeket fel kell dolgozni, de ezt
a konfliktust is vállalom. Legalább részletekben adnánk át nekünk járó pénzt, akkor már
könnyebben lehetnénk mi is.
Wingendorf János mi is takarékoskodunk. A rendezvényeket a Német Nemzetiségi
Önkormányzat finanszírozza. Több mint húszmillió forint hiányt örököltünk, most ebből
tízmillió még most is megvan. Megörökölték ezt a helyzetet, nem az Ő hibájuk.
Lipkovics Katalin szerint helyi adó emelésből lehetne több bevételhez jutni. De ez meg nem
tetszene a lakosságnak.
Ignácz Szabolcs, én megértek mindent, de ha ez így megy tovább, akkor Aldebrő magával
ránt bennünket is. Egyébként mi is hiánnyal indultunk, de szívósan igyekszünk ledolgozni a
hiányt.
Tajsz Ernőné mindezt megerősítve közli, hogy a Rádoki élelmiszer nagykereskedő felé
fennálló tartozás soha nem volt még ilyen alacsony.
Váczy Lajos érti Aldebrő gondját az örökséget illetően, de ez Tófaluban is így van.,
novemberben Ők – 9 millió forinttal kezdtek -. Valamit mégis csak tenni kellene Aldebrőnek
a közös intézményért.
Birgenstok István szerint régebben is volt tartozás, mégis működtek az intézmények.
Wingendorf János bejelenti, hogy rendkívüli
Államkincstárnak és a Belügyminiszternek.

támogatásért ír levelet a Magyar

Ignácz Szabolcs elmondja, hogy a gázszolgáltató jelzése alapján egy javítást kell elvégezni,
mert a KLIK is csak az önkormányzatokra mutogat. Ezt a költséget ( 20-22 ezer forint )
javasolja 50-50%-ban állni. ( Ezzel mindenki egyetértett.)
Ignácz Szabolcs jó néven venné, ha valaki végre elmondaná, hogy az Egészségház
felújításakor Tófalu részéről átadott 1.800 ezer forint hogyan függ össze a Tarna gát
felújítással és Aldebrő miért nem adta ezt már vissza.
Gulyás Imre ismerteti, hogy ez az összeg mind a két polgármesteri átadás- átvételi
jegyzőkönyvben szerepel, a Tófaluiban magyarázattal ellátva. Valóban az történt, hogy a
Tarna gát pályázat végelszámolásánál a Tófalut megillető összegre szükség volt az orvosi
műszerek beszerzéséhez, ugyanis ez a pályázat is utófinaszírozott volt. Mivel az ÖNHIKI-s
pályázathoz csak működési kiadások voltak igényelhetők, s beruházási kiadások nem, így ezt
az összeget Aldebrő nem tudta betenni a pályázatába, így ez a tartozása Aldebrőnek Tófalu
irányába fennáll.
Gulyás Imre ismerteti, hogy szeptember 1-el megváltoztak a gyermekétkeztetésre vonatkozó
jogszabályok. Ennek megfelelően javasolja azon határozatok visszavonását amelyek csak az
ebédet biztosították kedvezményezetten, a tízórait és az uzsonnát nem.
A javaslattal Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete 4 igen szavazattal
egyetértett.
Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testület
56/2015.(VIII.28.) számú határozata
Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete a
gyermekétkeztetés ügyében hozott 30/2015.(III.31.)
számú határozatát 2015. szeptember 1-el hatályon kívül
helyezi.
A javaslattal Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 5 igen szavazattal
egyetértett.
Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testület
31/2015.(VIII.28.) számú határozata
Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete a
gyermekétkeztetés ügyében hozott 5/2015.(III.5.)
számú határozatát 2015. szeptember 1-el hatályon kívül
helyezi.
2. Napirendi pont: Tájékoztató a Tarnavölgye Általános Iskola működésében várható
változásokról
Pék Erika elmondja, hogy nagyon megörült a lehetőségnek, hogy – bár nem fenntartói az
intézménynek az önkormányzatok – lehetőség nyílik ilyen körben tájékoztatást adni az
intézmény munkájáról. Közismert, hogy Juhászné Szabó Éva igazgatónő felmentési idejét
tölti. Ő igazgató helyettesként látja el az igazgatói feladatokat amíg a KLIK kinevez igazgatót,
vagy pályázatot ír ki az állásra. Szóba került Barta Róbert kinevezése, de még semmi nincs
eldöntve.

Megköszöni az önkormányzatoknak, hogy ellátják az apróbb karbantartási munkákat és
nyírják a füvet. E nélkül ezt nem tudnák megoldani. Sajnos beszélni kell arról, hogy kevés a
gyermek. Így az alsó tagozatban osztály összevonásokra kerül sor ( 1.és 3. és 2. és 4.
osztályok ), ez azonban csak ún. készség tantárgyakat érinti ( technika, rajz, testnevelés ).
Kápolnán a gyermeklétszámmal nincs gond. Az iskola – bár felújításra szorul – megfelel a
közoktatási feladatoknak. A felső tagozatos osztályoknál is „ rezeg a léc”, igaz most többen
járnak át Feldebrőről. Nagy átalakulás várható a KLIK-nél is, a súlypont a járásoktól a
megyéhez került át. Jelenleg a felújításra nem kaptak pénzt, ezt a Szülői Munkaközösség
adományokból és a jótékonysági bál bevételéből tudta összegyűjteni. Nagy köszönet jár nekik
ezért. A gyermek létszám érdekében a Feldebrői kapcsolatot erősíteni kell. Segítséget kér a
tornaterem parkettájának csiszolásában. Pályázati úton 2,1 MFt értékű eszközt nyertek, köztük
16 db. számítógépet. Erzsébet táborban 80 gyermek tudott részt venni Fonyódligeten.
Juhászné mindent megtett az iskola érdekében. Egy főt vettek fel ide és egy főt Feldebrőre,
jelenleg egy hely betöltetlen. Nagyon nagy a vándorlás, de most megszűntek a durva
magatartási problémák. Örülnek, hogy az új önkormányzatok jobban bevonják az iskolát a
települési rendezvényekbe.
Wingendorf János megköszöni a tájékoztatást. Jónak látná, ha helyi személy lenne az
igazgató. Sajnos most nincs pénzük, így nem tudnak hozzájárulni a felújításhoz. Szerinte az
Aldebrői iskola maradni fog a jövőben is. Kápolnán az épületek nem megfelelőek, hiába van
sok gyerek.
Ignácz Szabolcs szerint nem kell bármi áron gyereket toborozni, a jó színvonalat tartani kell.
Furcsállja, hogy közel egy éve jöttek létre az önkormányzatok, de eddig nem volt ilyen szintű
találkozás az iskola vezetésével.
Pék Erika emlékeztet rá, hogy bevezetőjében Ő is utalt erre. Reméli a jövőben többször kap
meghívást ülésekre, s Ő el fog menni. Itt az idő a nyitásra.
Bódis Béla elmondja, hogy tavaly Ők is elvitték gyermeküket Egerbe, meg voltak elégedve az
iskolában folyó nevelőmunkával
Ignácz Szabolcs, ha nincs más kérdés az iskolával kapcsolatban akkor térjünk rá az óvodára.
3. Napirendi pont: Tájékoztató a Kápolnai Tündérkert Óvoda Aldebrői Tagintézménye
2015/2016 évi tanévkezdéséről, működéséről
Kériné Szabó Ildikó köszönti a képviselőket, örül a lehetőségnek. Elmondja, hogy a
tagintézményben 4 óvónő és 2 dajka dolgozik. Sajnos náluk is alacsony a gyermeklétszám. 38
fővel lehet számolni, de ez úgy jön ki, hogy egy gyermek – fogyatékosságai okán 3 főnek
számít -. Jelenleg 2 „futó” pályázatuk van, melyeken eszközöket kívánnak beszerezni.
Nagyon szépen fel van újítva az óvoda, bárki megnézheti. Kápolnával nagyon jó a kapcsolat.
Szakmai önállóságuk biztosított, Ő maga is folyamatosan képezi magát. A normatívák fedezik
a béreket, de a dologi kiadásokhoz, elsősorban tisztítószerek, segítséget kérnek. A gyerekek
különböző versenyeken nagyon szép országos, megyei és járási eredményeket értek el.
Megköszöni az önkormányzatok segítségét.
Ignácz Szabolcs gratulálok a szép eredményekhez. Ha nincs más kérdés, hozzászólás térjünk
át az egyebek napirendre.

4. Napirendi pont: Egyebek
Gulyás Imre Aldebrő község Önkormányzata két olyan döntést is hozott, mely Tófalut, mint
tulajdonostársat is érinti. Mind a kettő az Egészségházhoz kapcsolódik.
Az első: Dr. Barabás Miklós háziorvos Úr, az egyik emeleti lakás bérlője az udvar részét
térkővel kívánja leburkolni. A munkát saját költségére elvégzi, az igazolt költségeit kéri
bérleti díjába betudni. Erre már a gázbekötéskor is volt példa.
Wingendorf János elmondja, hogy megkereste Dr. Barabás Miklós háziorvos azzal, hogy az
Egészségháznál lévő udvar részét le kívánja térkövezni. Ez kb. 300.000 forintba kerülne. Ő
ezt saját költségére most elkészíttetné, de a költséget kérné a bérleti díjba beszámítani. Ilyen
megoldás volt a gázbekötéskor is.
Ignácz Szabolcs egyetértek szavazzuk meg mi is.
A javaslatot Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta.
Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testületének
32/2015.(VIII.28.) határozata
Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete dönt
arról, hogy támogatja Dr. Barabás Miklós háziorvos azon
kérését, hogy a bérlakás udvarát térköveztesse. A
térkövezés számlával igazolt költségét a bérleti díjban
elszámolják.
Gulyás Imre a másik önkormányzati lakást kiadta Tóth Enikőnek, aki egyébként jelenleg
Tófaluban lát közművelődési feladatokat.
Ignácz Szabolcs egyetértek szavazzuk meg mi is.
A javaslatot Tófalu Község Önkormányzati Képviselő- testülete 5 igen szavazattal elfogadta.

-

-

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testületének
33/2015.(VIII.28.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete dönt
arról,
hogy
az
Egészségházban
megüresedett
önkormányzati lakást bérbe adja Tóth Enikő tófalui
lakosnak az alábbi feltételekkel:
- havi 30.000 Ft bérleti díj, ami a fűtést is magába foglalja,
melyet előre kell fizetni,
három havi kaució, ami a szerződés aláírásakor fizetendő,
és levonásra kerül belőle az esetlegesen okozott kár, vagy
meg nem fizetett bérleti díj,
közjegyző által írt bérleti szerződés, melynek költségét a
mindenkori bérbevevő fizeti.

Wingendorf János kérdezi, hogy Tófalu eladná-e a Horgásztavaknál lévő tulajdonrészeit?
Ignácz Szabolcs erre, most mit válaszoljak? Az előbb beszéltél arról, hogy nincs pénze
Aldebrőnek, térjünk vissza erre akkor, ha lesz pénzetek.

