
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2007. május 8-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli  
ülésén, 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Fajka János, Fazekas Józsefné, Gerhát Károly, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, 
Dr. Pap Béla, Szaszkó Béla, Szűcs Gergely, Túróczi Béla – képviselők  
Szűcs Lajos   - polgármester 
Turóczi Istvánné  - jegyző 
 
Lakosság részéről jelen van 3 fő. 
 
Az ülés határozatképes, jelen van 10 fő képviselő.   
 
Szűcs Lajos: Tisztelttel köszöntök mindenkit! Tisztelettel köszöntöm körünkben Igazgatónőt, 
vezető Óvónőt, és Igazgatóhelyettes Asszonyt is. A meghívót a képviselők megkapták. 
Javaslom 3. napirendi pontnak tegyük be az egyebeket. 
 
A képviselőtestület a meghívóban közölt napirendet, és 3. napirendként egyebeket tárgyal. 
 
1.Napirend 
 Tájékoztatás az oktatási intézmény közös fenntartására tett intézkedésekről 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 
Szűcs Lajos: A múlt héten szerdán volt egy megbeszélésünk a testülettel, amelyet követően 
csütörtök délelőtt jött hozzánk Jászalsószentgyörgy polgármestere és iskolaigazgatója. 
Beszélgettünk az oktatási társulás létrehozásáról. Elkészült egy oktatási társulási 
megállapodás tervezet is. Ez a jánoshidai oktatási társulás mintájára készült. Kisebb 
módosításokat már folyamatosan tettünk bele. A jánoshidai szerződés másolatát a képviselők 
már megkapták. Azért nem osztottam ki ebből, mert annak a mintájára készül a mi szerződés 
tervezetünk is. Csütörtökön, 10-én lesz egy újabb megbeszélésünk ezzel kapcsolatosan 
Jászalsószentgyörgyön. Újabb változtatások és módosítások lesznek. Szeretném, ha 
határozatban rögzítésre kerülne, hogy melyek lesznek azok a jogok, amelyekkel engem, mint 
polgármestert felruház a testület, hogy önállóan képviseljem az önkormányzatot, és melyek 
lesznek azok a kérdések, amelyekhez testületi döntés kell. A társulási megállapodásban sok 
helyen az szerepel, hogy „bizonyos kérdésekben, mint fenntartó a jászalsószentgyörgyi 
önkormányzat képviselőtestülete hoz határozatot és döntést, amelyhez szükséges a 
Jászboldogháza polgármesterének az egyetértése.” Ahhoz, hogy én mivel érthetek egyet, ezt 
előtte meg kell vitatnunk, hogy a felmerülő kérdésekkel a polgármester egyetértsen vagy ne 
értsen egyet. Én arra törekszem az elején, főleg a társulás elindításánál, hogy a fontos 
kérdéseket testületi üléseken tárgyaljuk meg. Döntsünk benne együtt. Az itt hozott határozatot 
tudom képviselni. Tárgyaltunk a létszámkérdésekről. Azokról a létszámokról, amelyről a 
jogszabályok alapján Jászalsószentgyörgy kidolgozott. A jogszabályban előírt feladatok 
teljesítéséhez 2007. szeptemberétől nálunk az óvodánál és az iskolánál milyen létszámokra 
van szükség ahhoz, hogy működtetni lehessen. A jogszabályok szerint az óvodánál 3 fő 
óvónő, 2 dajka. Az iskolánál 12 fő pedagógus. Ez a 2 napközis csoporttal együtt. Jelenleg 
Vargáné nyugdíjba ment. Rendeletünk szerint az óvodánál 6 fő van foglalkoztatva. 4 fő 
óvónő, 2 fő dajka. Az iskolánál 13,5 fő. Ebben az évben rendeletünk szerint 27 fő van a 
költségvetési rendeletünkben. Sajnos a nyugdíjba vonulók miatt duplán kellett betervezni. 
Egyazon évben az a személy is szerepel aki nyugdíjba megy, és az is, aki fel lesz véve 



helyette. Mai ülés 2. napirendjén valamilyen döntést kell hozni arra vonatkozóan, hogy 
amennyiben létre kívánjuk hozni az oktatási társulást, akkor az óvodánkat, iskolánkat milyen 
létszámmal kívánjuk tovább működtetni? Jászalsószentgyörgynek elmondtuk a 
képviselőtestületünk álláspontját. Csütörtökre kidolgozásra kerül az a verzió, amit mi kértünk. 
Számoljuk ki, hogy mi van abban az esetben, ha marad mindenhol az a létszám, ami jelenleg 
van. Akár így, akár úgy egyezünk Jászalsószengyörggyel, minden esetben az 
önkormányzatnak sok millió pluszt jelent. 2 verzió van. Az egyik: ha mi plussz embereket 
(3fő) szeretnénk foglalkoztatni, akkor Jászalsószentgyörgy is hozzátesz 4-5 főt, ahhoz, ami a 
jogszabályok szerint elő van írva. Így ők sem fogják annyira leépíteni az embereket, mint 
ahogyan tervezik. Ennek az a következménye, hogy a 2 település részéről 6-8 fő 
többletfoglalkoztatását jelenti. Ezeknek az embereknek a bérét járulékát a két 
önkormányzatnak kell fizetni. Ez a társulás költségvetésének a hiányát fogja jelenteni. Ettől 
nem zárkóznak el. Ez megállapodás kérdése. A keletkezett hiány a két önkormányzatnak be 
kell fizetnie a társulásba minden évben.  
A másik verzió: Jászalsószentgyörgy önkormányzata marad a minimális szinten. 
Jászboldogházának kell egyedül fizetni az a 2-3 embert, ami a számítások szerint ki van 
kalkulálva. Ez 9,5-10 millió Ft-ot jelent az önkormányzatnak évente a járulékokkal, 13 havi 
fizetésekkel együtt. Úgy gondolom, hogy Jászalsószentgyörgy nem fog oda tenni egy plussz 
forintot sem. A minimális pénzt fogja oda tenni. Természetes, hogy lehetőségünk van több főt 
foglalkoztatni. El kell gondolkozni rajta, hogy szükség van-e rá? Nem biztos. Minimális 
létszámmal is be lehet osztani úgy a munkaidőt, hogy nincs szükség egy plussz emberre sem. 
Akár lesz társulás, akár nem, a plussz 2 órás óraszámemelés, ami szeptembertől lesz, azt 
jelenti, hogy gondok vannak a létszámmal nálunk. Akkor is, ha nem lesz társulás. A plussz 2 
óra óraszámemelés azt jelenti, hogy a jelenlegi létszámmal számolva 28 órát nem tudtunk 
szétosztani a pedagógusok között, mert az óraszámemeléssel 28 óra fölösleg van. Egy 
pedagógusnak 24 óra lesz a kötelező szeptembertől. Több, mint 1 pedagógusra nem lesz 
szükség, akkor sem, ha nem lesz társulás.  
Önálló intézményben gondolkozunk. 1 fő gazdaságvezetővel, akinek mérlegképes könyvelői 
végzettséggel kell rendelkeznie. Megbeszéltük, hogy az oktatási társulás igazgatójának, aki 1 
fő lesz, a vezetői pótléka 300 %- ban kerül megállapításra. A helyettesének – 1 fő – 200 %. A 
tagintézményekben adandó pótlékok és juttatások egységes összegének a megállapításáról 
tárgyaltunk. (Diák önkormányzat vezető, osztályfőnöki pótlék, minőségi pótlékok, 
számítástechnikai pótlék.) Helyi szinten kerülnek szabályozásra. Az önkormányzatnál saját 
költségvetésünkből kell plusszként odatenni a társulásnak. Adunk-e a dolgozóinknak étkezési 
hozzájárulást, munkaruha költségtérítést, munkáltatói döntésen alapuló egyéb illetményt. 
Minden településen más juttatásokat adnak a dolgozóiknak az önkormányzatok. 
Jászalsószentgyörgy január 1-től nem ad étkezési hozzájárulást a pedagógusok részére. 
Folyamatosan leépítések vannak a Jászalsószentgyörgyi óvodánál és iskolánál. Összesen 33 + 
3 fő dolgozott az általános iskolánál. 12 + 5 fő dolgozott az óvodánál. 2 külön 
intézménykétnt. Ebben már a kiegészítő személyzet is benne van. Jászalsószengyörgyön a 
számítások alapján 12 főre van szükség az óvodánál és 26 főt terveztek foglalkoztatni az 
iskolánál. Az iskolánál a létszámleépítések megkezdődtek. A mai napon közzé tett adat 33 fő.  
Jó lenne, ha a két iskola abban is össze tudna már hangolni, hogy a melyik intézménynél 
milyen szaktanárok lesznek tovább foglalkoztatva. Nem látjuk még, hogy hogyan tudjuk a 
szaktanári ellátást biztosítani. A +2 órás óraszám emelés azt jelenti, hogy ha társulásban 
akarunk működni, hogy a pedagógusok csak olyan órát tanítsanak, amire meg van a 
végzettségük, akkor nálunk is több pedagógus van, akinek nem jön ki az óraszáma. A heti 24 
órának meg kell lenni. Igazgatónő nagyon sokat számolt, azért hogy mi volna az a megoldás, 
hogy a jelenlegi pedagógusainkat meg tudjuk tartani ezekkel a képesítésekkel, amelyekkel 
rendelkeznek. Nem adhatunk olyan feladatot, amire nincs meg a képesítésük. Szeptembertől 4 



szak hiányzik. Ének, kémia, földrajz, angol. Lassan ide tehetjük a történelmet is. Sajnos 
minimum 1 fővel történő létszámcsökkentés elkerülhetetlen. Egy esetben lehetne elkerülni, ha 
nem társulunk. A jelenlegi óraadók nem kerülnek foglalkoztatásra. Jelenlegi pedagógusaink 
több olyan tantárgyat tanítanának, amire nincs meg a képesítésük. Társulás nélkül a kinevezett 
pedagógusok közül nem kellene létszámcsökkentésben gondolkodnunk. A határozott idejű 
szerződéses óraadóknak nem lenne meghosszabbítva a szerződésük.  
Turóczi Béla: Azért ne társuljunk, hogy lehessen tanító továbbra is itt boldogházán, amíg 
nincs szakképesítése? 
Szűcs Lajos: Nem. Amennyiben nem társulnánk, úgy a kinevezett pedagógusok közül (13,5 
fő) nem lenne szükség létszámleépítésben gondolkodnunk. A költségvetési hiány 
megmaradna. Én továbbra is a társulás mellett vagyok. Nem látom a társulást elkerülhetőnek. 
Igazgatónő több variációt kidolgozott arra vonatkozóan, hogy csak 1 fő létszámcsökkentésben 
kelljen gondolkoznunk.  
Turóczi Béla: Nem kellene már témának lennie annak, hogy mi lenne, ha nem társulnánk. Már 
egyszer döntöttünk abban, hogy társulunk. Azért társulunk, mert ki volt mutatva táblázatba, 
hogy 17 millió Forint nyereséget hoz. Jászboldogházán évek óta nem épül semmi a faluba. 
Nem épült a múlt évben semmilyen út. Azelőtt 800,- eFt-ért. Az iskolát mindig támogatjuk. 
Az egy dolog. Az önkormányzat nem jótékonysági egylet. Ha leépítésre van szükség, akkor 
végre kell hajtani. Ha 3 embert kell elküldeni, akkor meg kell tenni. Én igazán sajnálom őket. 
Mai világban nem kérdeztek meg engem sem, meg a másikat sem erről. Nem kérdeztek meg 
arról, hogy találtam-e új munkahelyet vagy nem? A 10 millió Ft. olyan összeg a falunak, 
fejlesztés szempontjából, hogy azt nem lehet elengedni. Én is voltam ilyen helyzetben. Nekem 
is el kellett mennem. 10 millió Ft-ot nem lehet elengedni azért, hogy 3 embert plusszba 
foglalkoztassunk. Ezt mérlegelni kell. 
Szűcs Lajos: Annyit kérek a képviselőktől, hogy megkérem, ha szót kérnek, akkor 
jelentkezzenek. Akkor meg fogom adni a szót. Köszönöm szépen. 
Gerhát Károly: Valóban nem kérdezik meg az embert, hogy szeretne-e elmenni. De itt 
nemcsak arról van szó, hogy elmegy egy nevelő, vagy nem. Sokkal érdekesebb az, hogy ki 
jön helyette. Valamilyen szakot valószínű, fel kell adni. Biztosan átjárnak majd ha a  társulás 
létrejön, Jászalsószentgyörgyről óraadó pedagógusok. Én már sok pedagógussal találkoztam. 
Nem mindegy, hogy magáénak érzi-e ezt a gyermekcsoportot, vagy csak azt az órát leadja, 
amit kell. Egy gyermekintézményben a gyerek igénylik, hogy többet legyünk velük, 
beszélgessünk velük. Ha problémájuk van, azt meg lehet vele beszélni. Kétoldalú a dolog. 
Lehet, hogy olyan pedagógus jön, aki úgy áll a munkához, ahogy mi is elvárjuk. Előfordul, 
hogy leadja az órát és kész. Megtette a kötelességét. Ha feladjuk az álláshelyeinket 
sorozatban, akkor, csak átjáró nevelők lesznek. Ezen el kell gondolkozni, mielőtt meghoznánk 
a döntést. Itt gyermekekkel kell foglalkozni. Itt róluk van szó.  
 
2.Napirend 
 Javaslat a létrehozandó közös fenntartású, oktatási tagintézmény létszámkeretére. 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 
Szűcs Lajos: Ha csak a +2 órás óraszámemelést vizsgáljuk is, akkor is láthatjuk, hogy 
változtatásra van szükség. Igazgatónő többször kinyilvánította, hogy nem szeretne a 
pedagógusai közül senkit elküldeni, de ha szükség van erre, akkor saját maga szeretne felállni 
és elmenni. Átadni a helyet a pedagógusainak, hogy dolgozzanak tovább. A számításokból 
látszik, hogy 1 fő létszámleépítésére szükség van az iskolánál. 3-4 variációt végigszámolt. 
Napokat, heteket azon gondolkozik, hogyan lehet a jelenleg itt lévő pedagógusainknak az 
állását és munkahelyét megtartani. Ezért csak köszönetet tudok mondani, hálás tudok ezért 
lenni. Látszik, hogy fel kell innen állnia, de ezek után is keresi a lehetőségeket, hogy a 



többiek maradhassanak. 3 olyan variáció került kiszámításra, melyek különböző lehetőséget 
tartalmaznak, a jelenlegi pedagógusaink között a jelenlegi képzettségeik alapján az órák és a 
különböző feladatok elosztását illetően. A 3 variáció között van egy olyan, ami 99 %-ban 
biztosítja a pedagógusainknak a munkahelyét. Ekkor is 1 fő leépítésével számolnunk kell. 
Az elhangzottakhoz el tudom mondani, hogy azzal egyetértek, hogy a 10 millió forint nagyon 
sok pénz. El kell döntenünk, hogy az intézményeink működtetéséhez hány fős létszámkeretet 
határozunk meg. Az iskolánál a jogszabály szerint, és igazgatónő számításai szerint is 
biztosítható, ez a 12 fő. Kérdéses az iskolatitkár álláshelye. Jászalsószentgyörggyel annyiban 
tudtunk tisztázni, hogy egy félállásban hajlandóak beleegyezni. Félállású iskolatitkár költségét 
hajlandó a társulás az ő részükről finanszírozni. Ez azt jelenti, hogy minden egyes költség 2/3 
részben Jászalsószentgyörgyöt, 1/3 részben Jászboldogházát. Annyit mondtam, hogy ha az 
egész intézménynek egy iskolatitkárt akarnak finanszírozni, akkor ez legyen nálunk. 
Természetesen abba nem egyeztek bele, hogy ne náluk legyen Jászalsószentgyörgyön. Mi is 
ragaszkodnánk egy iskolatitkárhoz. Amennyiben főállású iskolatitkárt szeretnénk 
foglalkoztatni, akkor arányaiban magasabb hozzájárulást kell megfizetnünk külön 
megállapodás alapján. Az iskolánál nem kérdéses számomra, hogy ebben a 12 főben kell 
gondolkodnunk. Arra kell törekednünk, hogy a 12 főt úgy kell alkalmazni, hogy azok helyben 
tanítsák le a munkaidejüket. Ne lenne átjárás. Találjunk ilyen 12 főt. Az angol tanárnő 
szeptembertől külföldön tartózkodik. Az angol tanítását is meg kell oldanunk. 1 fő pedagógus 
állás meghirdetésére szükség lesz, de olyan pedagógusban kell gondolkodnunk, aki a hiány 
tantárgyak közül legalább kettővel rendelkezik. Van még 2-3 más olyan pedagógus, aki alatt 
inog a léc. Lehet, hogy ha nem mi bocsátjuk el, akkor majd a társulás megteszi. Azért, mert 
nekik nem tudnak megfelelő óraszámot biztosítani. Olyan tantárgyakkal rendelkeznek, amire 
itt nálunk nem tudják a 24 órás lefedettséget megadni. Nagyon sok olyan dolog van (pld. 
napközi, vagy ide számoltuk a könyvtár működtetését is, stb), amely csökkenti a 24 
óraszámot. Már a 12 főnek is úgy jön ki a szükséges óraszáma, hogy azzal is számoltunk, 
hogy a könyvtárat ők fogják működtetni. Ha nem, akkor minimum még egy főnek mennie 
kell. Rá kellett jönnünk arra, hogy nem az a probléma, amit Jászalsószentgyörgy kiszámolt, 
hanem a +2 órás óraszámemelés, ami szeptembertől életbe lép.  
Vannak különböző lehetőségek az óvodánál is, hogy a jövőre vonatkozólag milyen 
működtetést választunk. Az óvodánál 3 variáció van. Az egyik: megtartjuk a 4 óvónőt, és 1 
dajkát. Itt a 4 óvónő egymás között beosztva ellátja a szükséges dajkai feladatokat is. Öten 
elvégzik az eddigi 6 fő munkáját. Ezt vállalnák. Ez lenne talán az egyik legkedvezőbb 
lehetőség a további működtetésére. A nyugdíjba vonult dajka helyére nem vennék fel plussz 
főt. 3 fő óvónőre és 2 dajkára van szükségünk. Ha dajka helyett óvónőt foglalkoztatunk, az 
duplabérrel jár. Ez 1,5 millió forint többletet jelent évente az önkormányzat költségvetésében.  
A következő megoldás, hogy csökkentjük az óvónő létszámot 1 fővel, és pótoljuk a nyugdíjba 
vonuló álláshelyet. Ez anyagilag kb. évente 3 millió forint megtakarítást jelent az eddigi 
működtetéshez képest. A harmadik variáció: Jogszabályilag még meg kell vizsgálni. 
Jogszabályok szerint, ha meg szeretnénk tartani a 4 óvónőt, az előírt táblázatok szerint a bért, 
és járandóságot meg kell adni. Az önkormányzat azt mondja, hogy nem teszi hozzá azt a 
pénzt, amennyivel többe kerülne. Akkor olyan lehetőség még lenne, hogy mind a 4 óvónőnek 
a foglakoztatását 6 órára lehetne csökkenteni. 8 órás álláshely kerülne megtakarításra. Ez 
mind a 4 főnél bércsökkentéssel járna. Az önkormányzat számára anyagilag megtakarítást 
jelentene. Nem kerülne elküldésre egy óvónő sem. Maradna a 4 óvónő, 1 dajka.  
Zrupkó Ferencné: Kiegészítésként szeretném elmondani, hogy Jászalsószentgyörgy úgy 
dolgozott a 3 fő óvónővel, hogy délelőtt 2 fő van, és délután azoknak a gyermekeknek haza 
kellene menni, akiknek az édesanyja gyes-en, gyeden van, délután 1 fő óvónő dolgozna. 
Jászalsószentgyörgy számításában 2 délelőttös óvónő, és 1 fő altatós óvónő van.  



Gerhát Károly: Azt támogatják, azoknak a gyerekeknek, akiknek 1 szülő otthon van, az a 
gyermek menyjen haza. 
Szűcs Lajos: Megkérdezem az Óvodavezető asszonyt, hogy ebéd után hány fő óvodás alszik 
most az óvodában délután? 
Szádvári Istvánné: 27-28 fő az 50 főből. Változó. Átlagban a fele.  
Szűcs Lajos: Fontos, hogy az ebédeltetés utáni időszakban hány fő foglalkoztatása a 
szükséges. Kérdés, hogy a jelenlegi 2 csoportunk 1 csoportként kezelhető-e? 
Az óvoda foglalkoztatás létszámkeret meghatározásában nem döntött a Képviselőtestület. 
Zrupkó Ferencné: Meg kell nézni, hogy változott-e a finanszírozás. Eddig úgy volt, hogy ha a 
gyermek nem töltött el egy bizonyos időt az óvodában, akkor nem kaptuk meg rá a teljes 
fejkótát. 
Szűcs Lajos: Nem abban gondolkozunk, hogy küldjük haza a gyermekeket. Meg kell 
vizsgálni, hogy az óvoda a jelenlegi kihasználtsága szerint hány fő foglalkoztatására van 
szükség ahhoz, hogy működtethető legyen. Röviden ennyiben tudtam összefoglalni. Ezek a 
kérdések azok, amelyekben minél előbb döntést kellene hoznunk. Úgy látom, hogy ma ebben 
nem tudunk döntést hozni. Pontosan azért nem, mert nagyon sok bizonytalanság és jogszabály 
ismeretek hiányával rendelkezünk még. Sajnos. Ez ma is kiderült. Ennyiben tudtam 
beszámolni. Ezek a legfontosabb kérdések. Ezeket a kérdéseket tisztáznunk kell magunk 
között is, mert lépéseket kell megtennünk majd. Tisztáznunk kell Jászalsószentgyörgy felé is.  
Túróczi Béla: Nem látom az okát, hogy miért nem tudunk most dönteni? Ismerjük a 
lehetőségeket, amiből lehet választani. Úgy jöttünk ide, hogy ebben a kérdésben ma dönteni 
fogunk. Legalábbis ezt mondták nekem. Miért halasszuk el? Mire várunk még? Mit nem 
tudunk még? Ebben dönteni kell minél hamarabb. Én elmondtam az álláspontomat. Igaz, hogy 
egy kicsit drasztikusan. Én felvetettem egy csomó problémát. Mindig arról van szó, hogy a 
falunak nincsen erre se pénze, arra se pénze, amarra se pénze. Ha nincsen semmi pénzünk, 
akkor valahonnan el kell venni. Ha ezzel 10 millió Ft-ot lehet megspórolni, akkor ezt meg kell 
tenni. A falu évek óta csak romlik. Semmi felújítás nincs. A Faluszépítők vannak egyedül 
most aki még harcol – nekünk is elég kevés a pénzünk -  az utak rosszak, fejlesztés nincs. 
Iskolában is lehetne felújítás. Nem döntöttünk a kultúrház sorsáról sem. Semmiben nem 
tudunk dönteni, mert nincsen pénz. Itt van az anyag. Le van adva. Én szerintem tudunk 
dönteni ebben a témában. De kérdezzük meg a Képviselőtársakat, hogy akarnak-e dönteni!  
Szűcs Lajos: Köszönöm. 
Fazekas Józsefné: Először is egy kérdésem volna. Itt már többször elhangzott, hogy „ 
társulunk, nem társulunk”. Arról volt szó, hogy társulnunk már pedig kell. Ha kell, akkor ez 
már nem lehet kérdés. Maradjunk abban, hogy társulunk. Ha társulunk, akkor egyértelmű, 
hogy mi Jászalsószentgyörgynek alá leszünk rendelve. Ez biztos. Ők fogják irányítani a mi 
pedagógusainkat. Kezükben lesz a gyeplő.  Ez már most is így van. Azért, mert 
Jászalsószengyörgyiek nem adtak semmilyen adatot, hogy hogyan állnak, hány szakemberük 
van. Ők bekérték tőlünk. Mi az Ő kezükben vagyunk. Az óvónőkkel ismertetve lett ez a 
verzió, hogy hogyan tovább. Ha hajlandók arra, hogy 5 fő dolgozik 6 fő helyett, akkor az a 
véleményem, hogy adjuk meg nekik a lehetőséget, ha csak egy mód van rá, mert 20-25 éves 
munkaviszonnyal rendelkeznek. Ebben dönteni kell. Ha felvállalják az óvónők, akkor nem 
küldünk el dolgozót, hanem maradjon a 4 óvónő, 1 dajka. Vagy olyan döntést kell hozni, hogy 
lemondanak a ruhapénzről. Biztosan ehhez is hozzájárulnának, de ne kelljen már 
kimozdulniuk a helyükről. 
Szűcs Lajos: A ruhapénz csepp a tengerbe. Azért vetettem fel részmunkaidős foglalkoztatást, 
mert talán ez a lehetőség lenne az, hogy mind a 4 fő óvónő maradhatna.  
Szaszkó Béla: Ha 6 órában dolgoznának, akkor megmaradna a két dajka. Nem? 
Megspórolnánk 8 órát, és fel lehetne venni 1 fő dajkát.  
Szűcs Gergely: Amiről most beszélünk, ez nem az oktatási társulás dolga lenne majd? 



Szűcs Lajos: Nem. A létszámkeretet nekünk kell meghatározni. A létszámkerethez hozzá kell 
tenni a pénzt. A jogszabály szerint 3 óvónőre, és 2 dajkára van szükség. Ez a fenntartó 
önkormányzat feladata eldönteni. Ezt a létszámot biztosítja, vagy ettől többet, ha ettől többet, 
akkor azt nekünk kell fizetni máshonnan. Hogyan? Akkor  az úgy jönne ki, hogy 4 óvónő 6 
órás részmunkaidős foglalkoztatása, 2 dajkával. 
Zrupkó Ferencné: Nem jó. Azért, mert minél több embert foglalkoztatunk, annál több a 
járulék.  
Szádvári Istvánné: Nem jó. Ha 6 órában dolgoznánk, levennék a bérünket, de dajkának 
ugyanannyit odaadnának, amit tőlünk elvettek.  
Szűcs Lajos: Nem mindet. Csak a felét. Pont ez a probléma. Az óvónőnek dupla a fizetése a 
dajkához képest. Ha óvónőt foglalkoztatunk, azon a béren 2 főt tudnánk másik helyen 
foglalkoztatni. Ha abban gondolkozunk, hogy óvónőt foglalkoztassunk-e vagy még egy dajkát  
és egy iskolatitkárt helyette. Akkor el kell gondolkozni, hogy hol mire van szükség! Itt 
kezdődik a probléma. Nekem nem az óvónőkkel van a problémám. Senkinek a munkájával 
nincsen problémám. Az a gond, hogy a 1,5 millió Ft-ot hozzá kellene tennünk. Ez az egyik. 
Dr. Pap Béla: Ha 4 óvónő dolgozna 6 órában, és 2 dajka. Ahhoz nem kell plussz pénz. 
Szűcs Lajos: Ahhoz nem. Maradna a 4 óvónő állása, de mindenkinek csökkenne a fizetése, 25 
%-kal. Ez ugyanazt jelenti, mintha 1 főt elküldenénk. Nem mi küldjük el, de a létszámkeretet 
a testület határozza meg. Létszámilag a munka felosztásában ugyanannyi. Ez azt jelenti, hogy 
maradhatnak az óvónők 4-en kevesebb pénzért, vagy hárman maradnak több pénzért.  
Fazekas Józsefné: Milyen módszerrel válasszák ki azt, hogy a 4 óvónő közül melyik menyjen 
el? 2 fő 50 éven felüli, a másik 2 fő 40 év feletti. 
Szűcs Lajos: Ezt nem a testületnek kell kiválasztania. Az igazgatónő hatáskörébe tartozik. 
Kobela Margit: Ha meglesz a társulás, hogy vesszük bele a szerződésbe, hogy az iskola 
működéséhez hány fő kell?  
Zrupkó Ferencné: Ez nagyon fontos. Erre kell vigyázni. 
Szűcs Lajos: Ezen gondolkodnunk kell még, hogy a társulási megállapodásban hogyan lehet 
erre minél jobb biztosítékot meghatározni. Beszéltünk már erről Jászalsószentgyörggyel, hogy 
szerepeltessük a társulási megállapodásban a 26 főt, illetve a 12 főt. Ez még magába kevés. 12 
fő hiába van szerepeltetve a megállapodásba, ha nem olyan személyeket tudunk 
foglalkoztatni, akinek a munkaidejét helyben letudjuk kötni. Elmondtuk a múlt héten 
Jászalsószentgyörgynek, hogy 13 főt szeretnénk foglalkoztatni, de közben munkát 12 főnek 
alig tudjuk kiadni a feladatot. A 24 órás munkahéttel számolva nem jön ki. Kémia, ének, 
földrajz, angol tantárgyakkal nem lehet 24 órát kiadni. Hiába gondolkodunk 13 főben. Nem 
tudunk milyen feladatot adni neki. Jó lesz, ha a 12 fő heti 24 óráját le tudjuk kötni. Az lenne a 
legjobb, ha mind a 12 fő helybeli lakos lenne. Nem csak az számít, hogy hogyan adja le az 
órát. Leadhatja jól is, rosszul is. Egy pedagógusnak sincs leírva a munkaköri leírásába, hogy 
az ünnepségekre hogyan készítse fel a gyermekeket, és foglalkozzanak velük.  
Az óvodához visszatérve: Azt szeretném, hogy minél több pénzt tudnánk megtakarítani. Azért 
keressük a lehetőséget, hogy a jelenlegi dolgozók közül ne kelljen senkit elküldeni. Aki innen 
kikerül, akár iskolából, akár óvodából, nem tud majd elhelyezkedni. Minden településen 
hasonló gondok vannak. Arról folynak a tárgyalások mindenhol, hogy hogyan készülnek elő a 
szeptemberi 24 órás munkahétre. Hol hány embert bocsátanak el. Aki pedagógus pályáról 
kikerül, az nem fog tudni a pályán többet elhelyezkedni.  
Gerhát Károly: Ez az egyik része. Mivel nőkről van szó, még fokozottabb hátrányban vannak. 
Egy férfi jobban megtalálja a számítását. Ha nem a pedagógus pályán, de alkalmazza kft, stb.  
Szűcs Lajos: Még az iskolában is több pedagógusnak kérdéses, hogy hogyan jön ki az 
óraszáma. Évtizedeket tanítottak. Nemcsak azt a munkát végezte el, ami neki papíron le volt 
írva. Mindent megtett.  



Zrupkó Ferencné:  Országos hírnevet szereztek Jászboldogházának a tanulmányi versenyeken 
történő helyezésekkel. 
Szűcs Lajos: Ha ezeket a kérdéseket nem tisztázzuk magunk között, hanem ráhagyjuk, hogy 
majd a társulás döntsön, akkor ők nem gondolkoznak rajta. Az 50 év körüli pedagógusoktól is 
simán megválnak. Nekünk kell olyan megoldást keresni, hogy ezeknek a dolgozóknak tovább 
legyen munkahelye, mert a társulásban rögtön kifogják húzni alóla a széket, és oda teszik a 22 
éves pályakezdőt. Lehet, hogy sokkal kevesebb fizetést kell adni, de nem tudja azt a minőségi 
munkát adni. Ez biztos. 
Dr. Pap Béla: Mi a legrosszabb lehetőség. Nézzük meg. Óvodában lehet választani, ahogy 
polgármester elmondta. 4 fő 6 órás, 2 dada. Másik: 1 fő elmegy, 3 fő óvónő + 2 dada.  
Szaszkó Béla: A gyerekek oldaláról nézzük már. Ha a szülőnek el kell vinni délután a 
gyereket az óvodából, nem tud elmenni dolgozni, megint probléma lesz. 
Fajka János: Pont a gyerekek ellen szól ez az egész. Gyerekek vannak az óvodában és az 
iskolában is. 
Dr. Pap Béla: Ez most nem a gyerekekről szól, nem is a tanítókról. Hanem pénzről szól és 
főről. Tehát az önkormányzatnak ugyanannyiba kerül a 4 fő 6 órás óvónő+2 dajka, mint a 3 fő 
8 órás 2 dajka. Iskola esetében hány főnek kell – ének, földrajz, és kémia szakos pedagógus 
nincs, - lenni? Mi van ha nem szakos tanár tanítja a hiányzókat. 
Zrupkó Ferencné: A Csinger Marianna angol álláshelye megvan. Ő a 12. Úgy kell 
meghirdetni az álláshelyét, hogy angol-történelem, vagy angol-földrajz. A 12 főben a községi 
könyvtár is benne van fél állásban. Ének, földrajz, kémia szakos átjön. Ez összesen 10 óra. Ez 
a 10 óra van a könyvtárosnak odaadva. Az előírások szerint csak szaktanár adhat órát. A 
szengyörgyi pedagógusnak az utazási költsége lesz annyi, mint a megbízási díjjal tanítóknak. 
De csak szaktanár taníthat.  
Szűcs Lajos: Nagyon kicsi különbség van, mert van olyan járulék, ami a 4 főnél több, mint a 3 
fő esetében. Meg lettek kérdezve az óvónők 4-en, hogy van –e olyan köztük, aki bevállalja 
azt, hogy megkapja a végkielégítést és elmegy. Nincsen. Végkielégítés jár.  
Szádvári Istvánné: Mi elvállaltuk, hogy 4-en besegítünk 1 dajkának. 1 dajka kevés. Segítség 
kell neki. Óvodai rendszerben sok egyéb feladatot el kell látni, amit, ha nem látunk el, az 
ÁNTSZ kifogásolja, és megbüntet. Esztétikailag a székek most nem feleltek meg. Ha nem 
pótoljuk a hiányosságokat, büntetnek. Mi vállaljuk ezt. A fizetési kategóriánk már nem ott 
van, mint a kezdőknek, de nem tehetünk róla, hogy megöregedtünk.  
Szűcs Lajos: Külön kellene döntéseket hoznunk. Külön határozatot kellene hozni egyrészt a 
pedagógusok létszámát tekintve erről a 12 főről. Külön határozatot kellene hozni az óvodánál 
arra vonatkozólag, hogy hogyan kívánjuk tovább működtetni. Létszámleépítést hajtunk-e 
végre 4 főről 3 fő óvónőre. Vagy, ha a jogszabály megengedi, akkor a 4 óvónő 6 órás 
foglalkoztatása mellett döntünk. Én ezt a kettőt látom szavazásra képes verziónak. A 
harmadik, még amiről határozatot kellene hoztunk: Amennyiben Jászalsószentgyörgy csak fél 
állású iskolatitkár foglalkoztatásához járul hozzá a társulás költségvetésében, akkor fél állású 
iskolatitkárt akarunk-e foglalkoztatni, vagy egész állásút. Erről is kell majd döntést hoznunk.  
Fazekas Józsefné: Ha félállású iskolatitkárt akarunk foglalkoztatni, mivel nem olyan nagy 
munka, az óvodának is át lehet adni az étkezési díj beszedését. 
Szűcs Lajos: Ezek részlet kérdések. Ezen már túl vagyunk. Az iskolakonyha vezetője szedi 
be. 
Dr. Pap Béla: Nem lehet az óvónők közül 4 órában foglalkoztatni iskolatitkárként. 
Szűcs Lajos: Az iskolatitkár fizetése az óvónői bérnek 1/3-a. 1/3 fizetést tudjuk neki 
felajánlani. Nem biztos, hogy volna olyan, aki örülne ennek. Dönthetünk így is. Ez nekünk 
kedvezőtlen anyagilag. Az mellett is dönthet a testület. 
Turóczi Istvánné: Az óvónők, ha mondják, hogy 6 órásak, ezt munkajogilag írásban kell 
rögzíteni. Amíg írásban le nem írják, hogy 6 órának megfelelően munkabércsökkentéshez is 



hozzájárulnak, addig nincs miről beszélni. Ezt már egyszer végigcsináltam. Volt más dolgozó 
is. Ehhez nem járultak hozzá. 
Szűcs Lajos: Amennyiben ehhez az óvónők nem járulnak hozzá, hogy négyen 6 órában 
legyenek foglalkoztatva, úgy ezt nem tehetjük meg, mert nem adhatunk kevesebb bért. 
Átszervezéssel sem. Dönthetünk, hogy 1 fővel csökkentjük a létszámot. 
Menyhárt Ernő: Megint vissza akarjuk adni nekik a labdát, hogy válasszanak ők. Mi 
gondolkozunk azon, hogy megtartanánk őket, csak ők nem akarják ezt elfogadni. Akkor azzal 
bevállalják azt, hogy 1 fő oda nem kell. Azt a döntés kell hozni, hogy 6 órában alkalmazzuk 
őket. Amennyiben ők erre nem nyilatkoznak, akkor 1 fő onnan elmegy.  
Szűcs Lajos: Nem kell visszaadni. Onnan kell kiindulni, hogy jelenleg vannak öten. 4 óvónő, 
1 dajka. Fizetjük ezt. Innen induljunk ki. Döntsük el. Fizetjük, vagy nem fizetjük? Ha nem 
fizetjük, akkor el kell dönteni. Gondolkozunk-e még abban, hogy megtartjuk kiskapuval a 4 
óvónőt. Ha nem akarjuk, akkor lehet dönteni, hogy 3. fő, és kész. Pénzről van szó. 
Fajka Jánosné: Én beszéltem az óvónőkkel. Az első két lehetőséget mondtam el nekik. A 
harmadik variációt most hallottuk először. Ha tudom ezt is, akkor már kész ténnyel jövünk.  
Dr. Pap Béla: Hagyjuk meg ezt a lehetőséget az óvónőknek. Ez miatt összeülünk holnap is. 
Így nem lehet szavazni. 
Zrupkó Ferencné: Igen, mivel emberség is van. 
Szűcs Lajos: Erről most nem kell döntenünk. Szándékunkat itt kifejeztük. Ezt nem bocsátom 
itt szavazásra. Ezt meg kell beszélnünk. Mellette a Jegyző asszony átvizsgálja, hogy ez 
jogilag járható-e, hogy 4 óvónő 6 órás foglalkoztatása. 
Turóczi Istvánné: 6 órában úgy lehet foglalkoztatni, ha hozzájárul, hogy a bérét oda 
csökkentsék.  
Fajka Jánosné: Ezt megbeszéljük. 
Szűcs Lajos: Az óvoda létszámkérdése lezárva. 
 
A testület megtárgyalta az oktatási társulásba létrehozandó közös fenntartású óvodai létszám 

foglalkoztatását, határozatot nem hozott. 
 
Szűcs Lajos: Iskolához visszatérve. A társulási kényszerünk és a 24 órás kötelező óraszám 
emelkedése miatt nem tudok mást javasolni, csak azt, hogy 12 főben állapítsuk meg az összes 
pedagógus létszámot. Ezzel elfogadjuk a jászalsószentgyörgyi önkormányzat által tett 
javaslatot is. A 12 főben ha döntünk is ez egy létszámkeret, nagyon bízok, hogy az új 
tagintézmény vezetője – amely pályázat útján kerül megválasztásra -  meghatározó lesz. A 12 
főt határozzuk meg abban az esetben, ha a társulás létrejön.  
Fazekas Józsefné: Nem hangzott el, hogy Zrupkó Ferencné igazgatónő elmegy-e, vagy 
megszavazzuk a 12 főt, és 1 főt elküldenek. 
Szűcs Lajos: Nem mindegy, hogy mikor jön létre a társulás. A döntés az önkormányzat 
kezében van a vezetői megbízatás tekintetében. Közalkalmazotti jogviszony felett pedig az 
iskolavezetés dönt. Igazgatónő októberben mehet el saját elhatározásából nyugdíjba. Előtte, 
2007. június 2-át követően fel lehet menteni. Ülést megelőzően is beszéltünk róla, még erről 
tárgyalunk. Ez lenne a kedvezőbb, amit már elmondtam a múlt heti megbeszélésünkön is.  
Zrupkó Ferencné: Én magamtól álltam fel. Felajánlottam. 
Fazekas Józsefné: Ha ilyen szándéka van Zrupkó Ferencnének, akkor részemről elfogadom. 
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2007. (V 8.) Önkormányzati Határozat 
Oktatási társulásba létrehozandó közös fenntartású iskolai létszámkeret meghatározásáról 
 



Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a Jászalsószentgyörggyel 
történő oktatási társulásba létrehozandó közös fenntartású 

 iskolai létszámkeretet 12 fő-ben határozza meg. 
 

Határidő: Oktatási Társulási megállapodás létrejöttének ideje (aláírás ideje) 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Szűcs Lajos: Elfogadjuk-e a Jászalsószentgyörgy pénzügyi számítása alapján a társulásban 
szerepeltett fél állásban foglalkoztatott iskolatitkárt? Ez a minimum. Önkormányzatot 1/3 bér 
érinti. Ez lehet munkanélküli is. 
Dr. Pap Béla: A titkár mit végez, ha az ebédpénzt nem szedi? 
Zrupkó Ferencné: Nagyon sok adminisztratív papír munkát végez. (iktatás, stb.) Nálunk az 
iskolatitkárnak volt más feladata is. A gyerekekre felügyelt 11,30-tól 13,30-ig. A napközi nem 
volt csoportbontásban, hanem az iskolatitkár segített be az egyik részében felügyelni. 4 órásra 
szükség van. Ezzel is sok feladatot meg lehet oldani.  

 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
30/2007. (V.8.) Önkormányzati Határozat 
Oktatási társulásba létrehozandó közös fenntartású iskolában iskolatitkári létszámról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete Jászalsószentgyörggyel történő 
oktatási társulásba létrehozandó közös fenntartású iskola 

 iskolatitkári teendők ellátására 1 fő 4 órában történő személy foglalkoztatásáról döntött. 
 

Határidő: Oktatási Társulási megállapodás aláírásának napja 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

 
Dr. Pap Béla: Most a két könyvtár összevonásáról nem kell döntenünk? Vagy akkor nem jár 
támogatás. 
Szűcs Lajos: Jár a támogatás, ha az előírt nyitvatartási időt megtartjuk. Erről nem tudunk 
dönteni. Ezt jobban elő kell készíteni. Jászalsószentgyörgynek is mondtuk már, ők is 
gondolkodnak benne. A könyvtár kérdését azért nem tudtuk itt kihagyni, mert a könyvtár 
nélkül már a 12 fő pedagóguslétszám sem lenne meg, csak a 11 fő, és még több tantárgy 
lenne, amire átjáró pedagógusokat kellene fogadnunk.  
A héten elkészül még egy újabb verzió az oktatási társulási megállapodás tervezetből, abból 
fogok minden képviselő részére kiküldeni egy példányt. A jövő héten elképzelhető, hogy újra 
tárgyalni fogunk, pld. az óvoda kérdésében, ha valamilyen döntés születik az óvónők részéről. 
Meg kell majd tárgyalnunk, hogy melyek lesznek azok a kérdések, amelyet testületi ülésen 
fogunk megtárgyalni. Pld. az önálló oktatási társulási intézmény költségvetését jó lenne, ha 
megtárgyalná a mi testületünk is, és a Jászalsószentgyörgyi testület is. A beszámolót és a 
tervezetet is. 
 
A Képviselőtestület az 1990. évi LXV. Törvény 12. §(4) bekezdés a./ pontja alapján munkáját 
zárt ülés keretében folytatja tovább. 

kmft. 
  
(Szűcs Lajos)               (Turóczi Istvánné) 
polgármester                jegyző 


