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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 

23–án 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
nagytermében megtartott rendkívüli üléséről. 

 
 
 
 

N a p i r e n d 
 

1. Általános Iskola működtetésének megtárgyalása 
2. Egyéb ügyek, indítványok 

 
 
 
 

Határozat száma Határozat tárgya Határozat határideje 

44/2015. (III.23.) Sas Tiborné Védőnő jutalomban való részesítése 2015. június 3. 

 
Bélapátfalva, 2015. március 23. 
 
 
 
 
 Ferencz Péter                         Fehér Lászlóné  
 polgármester                           címzetes főjegyző 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:  Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 

23–án 16.00 órakor Bélapátfalva, IV. Béla u. 47. sz. alatti Művelődési Ház 
nagytermében megtartott rendkívüli üléséről. 

 
 
Jelen vannak:   Ferencz Péter polgármester 
  Kary József alpolgármester 

    Csuhány Béla, Csűrös Zoltán, Sas Béla és Vizy Pál önkormányzati 
képviselők. 

 
Nem jelent meg: Barta Péter önkormányzati képviselő. 
 
Meghívottak:     Ferencz István, Molnár Lászlóné, Tóth László bizottsági tagok, 
   Mikó Ákos műszaki előadó, 
                              Dorkóné Barta Edit Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola igazgató és a tantestület. 
 

       

Hivatalból jelen van:  Fehér Lászlóné címzetes főjegyző 
                                         Molnár Henriett jegyzőkönyvvezető 
        

 
Ferencz Péter polgármester: 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a meghívott iskola igazgatót, a tantestület tagjait 
és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, a 
döntéshozatalban résztvevők száma 6 fő, a testület határozatképes és az ülést 
megnyitja.  
Az alábbi napirendi pont megtárgyalására tesz javaslatot. 
 

 
 

Napirend 
 

 
1. Általános Iskola működtetésének megtárgyalása 
2. Egyéb ügyek indítványok  

 

 

 

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti napirendi pontokat 6 
igen szavazattal elfogadta. 
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I. Napirend 
Általános Iskola működtetésének megtárgyalása 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, megtárgyaljuk, hogyan történjen az 
Általános Iskola működtetése a továbbiakban. Két év telt el, hogy a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ átvette az iskola működtetését. Kezdeményeztük az 
ülés összehívását, hogyan látja az iskola vezetése az elmúlt időszak történéseit, mi 
az-az irány, ami mentén el kellene mozdulni. Ha az iskola vezetése úgy gondolja jó 
ez így, akkor megy minden tovább, ahogyan most van. Ha változást szeretnének a 
képviselők, vagy az iskola dolgozói, arra lát esélyt, hogy az elfogadott költségvetés 
szerint, jelenlegi kereteken belül kell gazdálkodni, azaz annyi pénzt tud fordítani az 
önkormányzat az iskola fenntartására, amennyit átadna a KLIK-nek. Kérdés, hogy jó-
e vagy sem, hogy egy intézménynek több gazdája is van? A jelenlegi törvényi 
szabályozás alapján március 31.-ig kell dönteni a működtetési kötelezettségről, de a 
törvény módosításához egy tervezet van benyújtva, amely ezt a határidőt június 15 
napjáig határozza meg. Átadja a szót Dorkóné Barta Edit Petőfi Sándor Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola igazgatónak. 
 
Dorkóné Barta Edit Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgató: 
Itt nem az iskola költségvetéséről van szó. Annak idején úgy véli az önkormányzattól 
adott volt egy összeg, 1.700 e Ft/hó, amit nem az iskola kapott meg közvetlenül az 
üzemeltetésre. Van egy műszaki előadó kollégánk, aki ezt konkrétan el tudja 
mondani, milyen hiányosságaink vannak. A Képviselő-testületnek kell a döntést 
meghoznia, támogatásképen beadja-e ezt az összeget a továbbiakban is.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
A Képviselő-testület ezt már felvállalta, szakmai indokokat szeretett volna hallani, 
mert sem írásban sem szóban nem érkezett semmiféle kérelem, hogy az iskolának 
mire lenne szüksége. Kérdezi, hogy az iskolának van-e alapítványa, egyesülete? 
Pályázati alapokból is lehet finanszírozni programokat. 
 
Dorkóné Barta Edit Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgató: 
Több pályázat fut jelenleg. Testvériskolai pályázat keretén belül papírt kaptak, 
valamint 5 db laptopot, nyomtatót, függönyt, bútorokat az első osztályba. Törekszünk 
rá, hogy ezeket tudjuk biztosítani. Eszközökre tudunk felhasználni 500 e Ft-ot.  
 
Ferencz Péter polgármester: 
Kérdezi, hogy az önkormányzat miért jobb, mint a Klebelsberg? 
 
Dorkóné Barta Edit Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgató: 
Az önkormányzat rugalmasabb, megengedőbb, elkötelezettebb, mint egy giga 
szervezet. Jóval nehezebb magának a rendszernek a menete a Klebelsbergnél. 
Minden képviselőnek el kell tudni döntenie, mit képvisel, tisztában van vele, hogy 
kiadása lesz az önkormányzatnak, ha átveszi az működtetést. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Az összehasonlító táblázatot elnézve a 21 M Ft-ba a technikai személyzet költsége 
nincs benne. Ismerteti részletezve a KLIK által megadott 2013. évi dologi kiadás 
számadatait. Kérdezi, a tantestület véleményét, kíváncsi lenne, ők ezt hogyan látják?  
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Dorkóné Barta Edit Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgató: 
A tankerületnek készült költségvetése, de ők ezt nem látták, részletes tájékoztatást 
sem kapott, az iskolának nincs költségvetése. Az iskola 11 M Ft-ot kapott. A 
polgármester úr által ismertetett kimutatást ő nem látta, így nyilatkozni sem tud. A 
kollégák is nehezen tudnak nyilatkozni ez ügyben. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Kérdezi, hogy az Önkormányzat részére hogyan tud visszajönni a 6,5 M Ft. Van 
előttünk egy kimutatás az Iskola műszaki problémáiról. Felelősség kérdése merül fel. 
Kérdezi, hogy a kazán kérdését feszegette-e valaki, hiszen 25 éves kazánról van 
szó. Az önkormányzat saját épületében, hogyan tud beruházni, ha a működtetés a 
KLIK-nél marad? A település vezetőségének is probléma ez, és ha átvesszük a 
működtetést, a rendbetétel nem egyik évről a másikra fog történni. Ha marad a 
működtetés a KLIK-nél, több pénz nem lesz, az önkormányzatnak e keretek között 
kell gazdálkodnia. 
 
Mikó Ákos Zoltán műszaki előadó: 
Elmondja, hogy tervezve nincs a kazánra. Az épület önkormányzati tulajdonban van, 
fejleszteni bármit lehet, melyet egyeztetni kell a tankerülettel. 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Optimális kompromisszumnak látná, ha közös pályázatok lennének a KLIK-kel, önerő 
biztosítása mellett. A KLIK, amit megszerzett nem igazán szeretné kiadni a kezéből. 
Ebben az évben plusz 5 M Ft kellene, ami a költségvetésbe nincs tervezve. 
Korábban minden nyári szünetben volt tisztasági festés is az iskolában. 
 
Kary József alpolgármester: 
Ha átvesszük az iskola üzemeltetését, akkor sem lenne költségvetése, csak divíziós 
költséghely. Az Állam behajtja a közbeszerzést. Az igazgató tartalomért felelős, 
pénzügyileg nem, és szemléletben nem fogunk tudni változtatni. 
 
Csuhány Béla képviselő: 
Úgy gondolja lelkiismeretünk szerint, amit lehetett megtettünk. Kérdezi, ha elromlik a 
kazán, az állam idejön rendbe tenni?  Javasolja, hogy a Képviselő-testület 
hatalmazza fel a polgármestert tárgyaljon a Tankerület vezetőjével, és ismertesse 
milyen problémák merültek fel.  
 
Vizy Pál képviselő: 
Véleménye szerint a kazán cseréjével kellene kezdeni, meg kellene nézni, hogy 
költséget csökkenteni tudunk-e így. Érdeklődik, hogy megvárjuk-e a törvény 
módosítását, vagy hozunk határozatot? Elmondja, hogy 12 éve képviselő, de 
egyszer sem sikerült az iskola vezetését a régi szemléletből kizökkenteni. Szkeptikus 
ebben a témában.  
 
Tóth László Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja: 
Úgy gondolja, tovább is terhelhetőek és napi működésre alkalmas az iskola. Kérdezi 
árajánlatot nem-e lehetne kérni a kazánra, ami nem kerül költségbe?  
 
Kary József alpolgármester: 
Apró gesztusként lehetne 300 e Ft-ot gázkazán tervezésre biztosítani. 
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Ferencz Péter polgármester: 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai egyetértenek, hogy várjuk meg a 
törvényi módosítást és utána döntsünk erről a napirendről. Tervezői árajánlatokat 
kérünk kazán cserére és a fűtés korszerűsítésére, és felveszi a kapcsolatot Ballagó 
Zoltán Tankerületi igazgató úrral.  
 
II. Napirend 
Egyéb ügyek, indítványok 
 
Ferencz Péter polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy van előttünk egy előterjesztés a 
védőnő elismerésben való részesítéséről. A Kormányhivatal Járási Népegészségügyi 
Intézetének Tisztifőorvosa, levélben keresett meg bennünket, mivel a védőnő az 
önkormányzat alkalmazottja, hogy a centenárium alkalmából szeretnénk-e 
elismerésben részesíteni. Javaslatot tesz egy havi bérének megfelelő jutalom 
kifizetésére. Kérdezi, a Képviselő-testület tagjait van-e észrevétel, javaslat. Kéri, 
szavazzanak Sas Tiborné védőnő részére 1 havi illetményének megfelelő jutalomban 
való részesítésről. 
 
Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 

44/2015. (III.23.) sz. Képviselő-testületi határozat 
   

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja, hogy Sas Tiborné védőnőt a Magyar Örökség-díjas Védőnői 
Szolgálat fennállásának 100. évfordulója alkalmából elismerésben, és a 
megyében 2015. június 3. napján tartandó Centenáriumi ünnepségen 1 
havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti. 
 

                                                      
                                                              Határidő: 2015. június 3 
                                                            Felelős: Ferencz Péter 
                                                                         polgármester 

 
Ferencz Péter polgármester: 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 
 
 
 

     Kmf. 
   
                         Ferencz Péter                        Fehér Lászlóné 
      polgármester                         címzetes főjegyző 

 
 
 


