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Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Besenyszög Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének megbeszéléséről

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Tiszasüly részéről Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Fekete József,
Szentiványi András, Tibádné Nagy Zsuzsanna, Vargáné Kalmár Éva, Besenyszög
részéről Balogh Zoltán polgármester, Dr. Elbakour Afif, Csapó Pálné, Farkas Géza,
Kiss Ernőné, Lovász Imre, Palyafári János képviselők
Tanácskozási joggal meghívottak:
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző, Munkácsi György jegyző, Majercsik Zoltán,
Balog Tiborné, Pomázi Károlyné
Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja.
Távolmaradását bejelentette: Fejes László tiszasülyi képviselő.

Napirend:
1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly
Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése

Előadó:
Pollák Tibor
polgármester
Balogh Zoltán
polgármester

1. Napirendi pont megtárgyalása:

Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket. Átadja a szót Balogh Zoltán
polgármesternek.
Balogh Zoltán: köszönti a megjelentek. Elmondja hogy közoktatási társulást 2007. augusztus
28-án hozták létre társulási normatíva igénybevétele érdekében, mely javította a közoktatási
feladatok ellátásnak pénzügyi kondícióit. A tavalyi év közepétől kezdődtek a gondok,
Tiszasüly részéről akadozott a pénzeszközök átadása. A tavalyi évet végül is sikerült lezárni,
de az idei évben újra kezdődtek a pénzügyi problémák. Besenyszög elfogadta az éves
költségvetését, mely tartalmazza a Tiszasüly részéről az iskola, óvoda működtetéséhez
átadandó pénzeszközöket. Tiszasüly később tárgyalta a saját költségvetését, amelyben
csökkentették a pénzeszköz átadást 26 millió forintra, de döntés arról nem született, hogy ez a
csökkentés milyen feladat megszüntetéssel jár a tiszasülyi tagintézményeknél.
Létszámcsökkentés, feladat csökkentés csak a következő tanévtől lehetséges, amennyiben
ilyen eléképzelés van a költségek csökkentése érdekében. A gesztor önkormányzat ezekről
nem dönthet, ez a tiszasülyi önkormányzat kompetenciája. Az elbocsátásokból eredő
megtakarítás, csak a következő évtől lesz látható. Tiszasülynek dönteni kell, ezt a problémát
meg kell oldani. Besenyszög tovább már nem tudja kezelni azt a hiányt ami abból adódik
hogy Tiszasüly nem ad át elegendő pénzt a jelenlegi struktúra működtetéséhez.
Pollák Tibor polgármester: ő már régóta kéri, hogy a költségeket csökkentsék, mert ezt így
már nem tudja az önkormányzat finanszírozni. Év elején mindig magas összeggel indul a
költségvetés és mindig le tudják faragni. Besenyszögnek is van tartozása Tiszasüly felé az
elmúlt évről. Azt sem érti, miért kerül egy gyermek 600.000 Ft-ba éves szinten.
Balogh Zoltán: végig kell menni a költségvetés minden pontján, hogy miből állt össze a
költségvetés. Az intézmények költségvetésének nagy részét mindenütt a bérek teszik. Döntse
el a testület hogyan akarja működtetni az intézményeit, ehhez kell majd hozzárendelni a
költségeket.

Kiss Ernőné: két éve jelezték hogy csökken a gyermeklétszám, gondok lesznek. Négy
alternatívát soroltak fel, döntés azonban nem született. Várja a testület döntését, és ő
végrehajtja, csak mondják meg hány tanulócsoporttal és hány fős pedagógus létszámmal
akarják működtetni az iskolát.
Szentiványi András: a társulási szerződésben benne van, hogy a normatíva feletti összegről
amit az önkormányzatnak át kell adnia a két polgármester külön állapodnak meg. Van ilyen
megállapodás? Ezekről a problémákról az új testületet tájékoztatni kellett volna.
Balogh Zoltán: vállalja, hogy az intézményvezetővel különféle alternatívákat dolgoznak ki.
Kiss Ernőné: ő eddig is készített több variációt.
Pollák Tibor polgármester: tartalmilag lehet más volt, de a végeredmény szinte mindig
ugyanaz volt a költségek tekintetében.
Kiss Ernőné: testületi döntés kell, ami után már tudnak lépni.
Bozsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyző: a pénz valóban kevés, de azt tudomásul kell venni
Tiszasülynek, hogy nem a pénzhez rendelt feladatot, hanem fordítva. Döntse el. Hogy milyen
átszervezést akar, és ahhoz rendeljen pénzeszközt.
Munkácsy György: nehéz a döntés akkor, amikor takarékossági intézkedéseket kell
meghozni. Ezt Besenyszög már évekkel ezelőtt meglépte. A teljes intézményi struktúrát át
kellett tekinteni, elemzéseket elvégezni, majd a testület meghozta a szükséges döntéseket. Itt
is ezt kell tenni, a testületnek fel kell vállalnia a döntést a költségek csökkentése érdekében.
Tovább ezzel várni nem lehet, mert mát az intézmény működtetését veszélyezteti az, hogy a
tiszasülyi tagintézményeknek nincs elfogadott költségvetése.
Farkas Gábor: Besenyszög nem támadni és felelősségre vonni jött, de most már meg kell
hozni a szükséges döntéseket. Ők szeretnék, ha tovább működne a társulás.
Csapó Pálné: A társulás létrehozása előtt mennyibe került Tiszasülynek az iskola és óvoda
működtetése.
Pollák Tibor: 72.083 eFt volt az összköltség, ebből normatíva 39.609 eFt, így az
önkormányzatnak 32.474 eFt-ot kellett hozzátenni.
Fekete József: tagja volt ez előző testületnek is. A társulást azért hozták létre, hogy anyagi
hozadéka legyen. A társulási megállapodásban rögzítve van, hogy minden évben elszámolnak
egymással és tartanak évente egy együttes ülést. Ezeket a dolgokat a két polgármesternek
kellett volna megbeszélni. Készítsenek javaslatokat, a képviselők majd döntenek..
Pollák Tibor polgármester: kéri az intézményvezetőket, hogy készítsenek el egy új
költségvetést.
Amennyiben több kérdés, vélemény nincs az ülés berekeszti. Köszöni a megjelenést.
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