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K é s z ü l :  Heréd-Kerekharaszt-Nagykökényes Községek Képviselő-testületeinek 2012. január 

30-án 17 órakor kezdődött együttes üléséről 
 

Jelen vannak: 
 

Heréd Község Képviselő-testülete részéről: 
 

Kómár József polgármester, György Istvánné alpolgármester, Kapuszta János, 
Kerestély Gyula, Orbán Gábor és Papp Ákos képviselők. 

 

Kerekharaszt Község Képviselő-testülete részéről: 
 

Szabó Ádám polgármester, Bóna Róbert alpolgármester, Dányi Tibor, Kevés János 
Csaba, Tóbi János és Vicián Csabáné képviselők. 

 

Nagykökényes Község Képviselő-testülete részéről 
 

Gáspár Tamás polgármester, Nagy Ferenc, Szita Róbert és Tóth Györgyné 
képviselők. 

 

Tanácskozási joggal az ülésen megjelent: 
 

Pethőné Nagy Ilona körjegyző, 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző, 
Román Ernő herédi gazdálkodási előadó 
Szilvágyi - Hordós Zsuzsanna nagykökényesi pénzügyi előadó 
Lőrincz Mária iskolaigazgató 

 

Kómár József polgármester 
 

Köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy Heréd Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 6 képviselő jelen van. 
Samu Alfonzné képviselő asszony jelezte, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni az 
ülésen. 
 
Szabó Ádám kerekharaszti polgármester 
 

Köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy Kerekharaszt Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete határozatképes, mert a megválasztott 7 képviselőből 6 képviselő jelen van. Pál 
Ferencné képviselő asszony jelezte, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni az ülésen. 
 
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester 
 

Köszönti az együttes ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy Nagykökényes Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 4 
képviselő jelen van. Laczik Rudolf alpolgármester úr jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt 
nem tud jelen lenni az ülésen. 
 

Átadja a szót Heréd község polgármesterének. 
 

Kómár József polgármester 
 

Javaslatot tesz, a meghívón feltüntettet napirendi pontok megtárgyalására, melyet mindhárom 
Képviselő-testület egyszerre szavaz meg. Javasolja, hogy az I. és II napirendet együtt tárgyalják 
meg a Testületek, mert szorosan összefügg. 
 

A Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes önkormányzatok Képviselő-testületei a meghívón 
feltüntetett napirend tárgyalására vonatkozó javaslattal egyhangúan egyetértetek. 
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I. és II. Napirendi pontjai 
 

A Herédi Általános Iskola közös intézmény finanszírozása kérdéseinek áttekintése, 
valamint a Herédi Általános Iskola 2012. évi költségvetéséről szóló tervezet megtárgyalása, a 

2012. évi Finanszírozási Megállapodás jóváhagyása 
 

(Előterjesztések írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ez az év más lesz mind a többi év volt, hiszen 2012. augusztus 31-ig maradnak az iskola 
pedagógusai az önkormányzatnál utána a Megyei Kormányhivatalokhoz fognak tartozni. Erről még 
jelenleg pontos információink nincsenek, várhatóan az áprilisi ülésen fogják ez a témát a Képviselő-
testületek megtárgyalni. A finanszírozás havi elszámolásban történt eddig is, így ha kell augusztus 
31-vel elszámolást fogunk végezni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Az iskola költségvetését az intézményvezetővel valamint a társult önkormányzatok 
polgármestereivel egyeztetünk az előző éveknek megfelelően. A pénteki napon a gesztor 
önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága is megtárgyalta ezt a napirendi pontot és elfogadásra 
javasolta az iskola költségvetését. Jogszabály módosulás miatt jelentős változások történtek az 
intézményeknél, így az iskolánál is, de ezeket majd a körjegyző asszony fogja ismertetni. 
 

Felkéri a képviselőket az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételeik, kérdéseik megtételére. 
 

Vicián Csabáné kerekharaszti képviselő 
 

Mit takar a könyvtárfejlesztés? 
 

Kómár József polgármester 
 

A pontos válasz megadására felkéri Lőrincz Mária iskolaigazgatót. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

A jogszabályi előírásnak megfelelően heti 5 órában működik az iskola saját könyvtára. Ennek a 
könyvtárnak a fejlesztését takarja, mely fejlesztést minden évben minimális összegben tervezi. 
 

Vicián Csabáné kerekharaszti képviselő 
 

Miért kell a társult önkormányzatoknak az interaktív anyagok, számítástechnikai segédanyagok 
beszerzéseihez is hozzájárulni, hiszen azok a herédi önkormányzat tulajdonát képezik? 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Az interaktív anyagokra szüksége van a tanároknak a mindennapi tanításhoz. 
 

Vicián Csabáné kerekharaszti képviselő 
 

Kerekharaszt polgármestere az iskola költségvetési egyeztető anyagát nem ismertette a Képviselő-
testülettel, így nem tehettek fel neki kérdéseinket az egyeztető anyaggal kapcsolatban, ezért felteszi 
azokat most: 

 az előterjesztésben szerepel, hogy az iskolabusz normatíva a szolgáltatást fedezi, sőt 
maradvány is keletkezik 314 eFt összegben. Kérdezi, hogy mire használja az iskola fel ezt a 
maradványt? 

 a napközi ellátás is szerepel a közös költségek között, holott Kerekharasztról tudomása 
szerint egyetlen gyermek veszi igénybe ezt az ellátást. 

 

Kómár József polgármester 
 

Az iskolai intézményfenntartói társulás létrejötte után kérése volt a Képviselő-testületeknek, hogy a 
költségvetést előzőleg egyeztessük a társult önkormányzatok polgármesterivel. Ez az egyeztetés 
megtörtént január 24.-én délután 5 órakor. A társulás alakulásakor az államtól kapott normatíva a 
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duplája volt a mostani normatívának, ezért kérünk most a társult önkormányzatoktól  több 
hozzájárulást. 
 

Vicián Csabáné kerekharaszti képviselő 
 

Mi történt volna a herédi iskolával, ha Kerekharaszt és Nagykökényes Önkormányzata nem társult 
volna a Heréd Önkormányzattal? 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A kerekharaszti hivatal központi e-mail címére is megküldte az iskolai költségvetés egyeztető 
anyagát, ugyanúgy mint ahogy Szabó Ádám polgármesternek, Gáspár Tamás polgármesternek és a 
nagykökényesi hivatalnak is elküldte. Ezt a korábban elfogadott társulási megállapodás 2.4.2 pontja 
alapján tette, mely szerint „Heréd községet terhelő beruházások, felújításokon kívüli dologi 
kiadások és a személyi kiadások fedezetére a bevételek nem elegendőek a társult önkormányzatok a 
fizetendő hozzájárulást az intézménybe járó tanulók lakóhelyét figyelembe véve gyermeklétszám 
arányosan határozzák meg. A közösen felosztandó költségeket minden évben a költségvetés 
előkészítése során a társult önkormányzatok polgármesteri egyeztetik.” A legnagyobb dologi 
kiadást az iskolánál a rezsi költség képezi, ebből is a gázköltség melyet a társult önkormányzatok 
nem közös megosztásban fizetnek, hanem csak a villamos energia feléhez valamint a vízköltséghez 
járulnak hozzá gyermeklétszám arányosan. 
Továbbá a gyermekek étkeztetéséhez az előző éveknek megfelelően továbbra nem kér a herédi 
önkormányzat hozzájárulást, azt teljes egészében csak a herédi önkormányzatot terheli. Az óvodai 
főzőkonyha működtetéséhez plusz 9 MFt-ot kell biztosítania a gesztor önkormányzatnak. 
A könyvtár fejlesztése és az interaktív anyagok beszerzése szakmai anyag, melyhez a társult 
önkormányzatoknak is hozzájárulnak, hiszen az ő gyermekeik is járnak a könyvtárba, tanulnak az 
interaktív anyagból. 
 

Vicián Csabáné kerekharaszti képviselő 
 

A kerekharaszti polgármester nem egyeztette a költségvetést a Képviselő-testülettel, mely az ő 
feladata lett volna, hiszen a Képviselő-testület a polgármester munkáltatója. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Kéri, hogy Kerekharaszt a belső viszonyait nem most vitassa meg. Papp Ákos herédi képviselő 
javaslata volt korábban, hogy a polgármesterek előzőleg egyeztetessék a költségvetést, hogy ne az 
együttes ülésen alakuljon ki vita, mi ennek megfelelően jártunk el. 
 

Nagy Ferenc nagykökényesi képviselő 
 

Valóban a korábbi év tapasztalata alapján az ilyen viták elkerülése végett javasolta ő is az előzetes 
költségvetési egyeztetést. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Visszatérve a feltett kérdésre. Az iskolabusz szolgáltatásra kapott normatíva az év végére mindig 
felhasználásra kerül, hiszen évközben lehet a tavalyi évhez hasonló rendkívüli üzemanyag 
áremelkedés, melyet ebből biztosítunk, vagy ha nincs ilyen változás, az iskola mindig szervez a 
tanulók részére jutalom kirándulást, ahová a buszt mindig így ingyen biztosítjuk. 
 

Kómár József polgármester 
 

A tavalyi évben kapott normatívát is teljes egészében felhasználtuk ilyen célokra. Nem teszünk 
különbséget herédi és nem herédi gyermekek között, mind az iskola tanulói. Most is voltak 
korcsolyázni a gyerekek, ahova a buszt ingyen biztosítottuk az iskola részére. Ha az iskolát elviszik, 
nem lesz rá normatíva azt magunknak kell biztosítani, de erről majd az egyebekben szeretné a 
Képviselő-testületeket tájékoztatni. 
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Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Az iskola mindig takarékosan gazdálkodott, az iskolai költségvetés tervezését mindig a 
gazdaságosság jellemzi. Szakmai anyagra a mindennapi tanításhoz szükség van. 
A polgármester úr már említette, hogy az alakuláskor biztosított normatívák jelentősen csökkentek, 
ezért kell a társult önkormányzatoknak hozzájárulást biztosítaniuk. Valamint két-három évvel 
ezelőtt az Államkincstár is jelezte, hogy a névleges társulások elkerülése végett a társult 
önkormányzatoknak közösen kell hozzájárulniuk az intézmény költségeihez. Akkor létrejött a 
társulási megállapodás, melyet mindhárom Képviselő-testület elfogadott, ez az irányelve a 
költségvetés tervezésének. Már a társulás létrejöttekor tudtuk, hogy ez a lehetőség mindhárom 
önkormányzatnak előnyős, hiszen jóval kevesebb összegből tudják az önkormányzatok biztosítani 
az iskolai ellátást. Mivel Heréden volt a több gyermek így adott volt, hogy az itteni iskola maradjon 
meg és a két másik társult önkormányzat gyermekei járjanak el Herédre. Az iskolában nincs 
különbség herédi és nem herédi gyermek között tapasztalatai szerint sem a tanárok, sem a diákok 
körében. A diákok megszokták, hogy ők így alkotnak egy közösséget. 
 

Kómár József herédi polgármester 
 

Megadja a szót Szabó Ádám kerekharaszti polgármesternek. 
 

Szabó Ádám kerekharaszti polgármester 
 

Elhangzott, hogy a kerekharaszti Képviselő-testülettel nem lett egyeztetve a költségvetés. Pénteki 
napon kapták meg az egyeztető anyagot, melyet a hivatal is megkapott, de még hétfőn sem nyitották 
meg. Telefonon jelezte Pethőné Ilike körjegyző asszonynak, hogyha a képviselők közül valakinek 
észrevétele, kérdése van a költségvetési egyeztető anyaggal, azt tegye fel, melyet ő majd a keddi 
egyeztetőn ismertet. Észrevétel, kérdés nem volt a költségvetési tervezettel, melyet a keddi 
egyeztetőn feltehetett volna. 
 

Tóbi János kerekharaszti képviselő 
 

Nem tehetnek fel kérdéseket, észrevételt, hiszen nem is jár be a hivatalba Szabó Ádám polgármester 
úr. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az biztos, hogy a központi e-mail címre a herédi önkormányzat megküldte az egyeztető anyagát, 
hogy azt ki kapta meg és ki nem, mi nem tudhatjuk. 
A magasabb hozzájárulási összeg abból adódik, hogy kevesebb normatívát kapunk és 
Kerekharasztról az előző évhez képest még több gyermek jár az iskolába. 
 

Vicián Csabáné kerekharaszti képviselő 
 

A félreértések elkerülése végett el szeretné mondani, hogy az iskola munkájával maximálisan meg 
van elégedve. A fia is ide jár iskolába. Neki csak a költségvetéssel kapcsolatban vannak kifogásai. 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Heréden csak az 1.-4. évfolyamon van napközi azon gyermekek részére, akiknek a szülei igénylik 
ezt az ellátást. Minden szülő élhet ezzel a lehetőséggel. Ugyanezen az alapon működtetjük a 
gyermekek étkeztetését is. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ha a kerekharaszti Képviselő-testület aránytalanságot lát a költségvetésben beszéljük meg, mik 
ezek? A költségvetést a társulási megállapodás alapján készíti el a gesztor önkormányzat minden 
évben. Véleménye szerint nincs egyetlen hibás adat sem a költségvetésben. A költségvetés 
tervezésekor az intézményvezető is a gazdaságosságot szem előtt tartva tervezett. 
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Orbán Gábor herédi képviselő 
 

Az egyenlő bánásmódról csak annyit szeretne hozzászólni, hogy a bejáró kerekharaszti gyermekek 
fogászati ellátása Heréden történik? 
 

Lőrincz Mária iskolaigazgató 
 

Igen, Heréden történik az iskolafogászat. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Ezzel arra céloz Orbán Gábor képviselő úr, hogy a herédi és nagykökényesi önkormányzatok most 
vásároltak egy új fogászati kezelőegységet 5 MFt-ért, melyhez nem kértünk a kerekharaszti 
önkormányzattól hozzájárulást, holott az iskolai fogászati ellátást is biztosítjuk a kerekharaszti 
iskolások részére. 
 

Kómár József polgármester 
 

Megadja a szót Nagy Ferenc nagykökényesi képviselőnek. 
 

Nagy Ferenc nagykökényesi képviselő 
 

Az egyeztetés célja az volt annak idején, hogy a közös hangnemet megtaláljuk. Nagykökényesen 
sem került előzőleg egyeztetésre a költségvetési tervezet. A tervezésnél nagyon körültekintően kell 
eljárni és nem biztos, hogy az előző évben alkalmazott arány az idei évben is alkalmazható. 
Véleménye szerint a hozzájárulás 26,52 %-es emelkedése magas. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az emelkedés az ÁFA 2 %-os emelkedését is tartalmazza. 
Ha a kerekharaszti képviselők megadják e-mail címeiket, akkor a jövőben minden képviselőnek 
szívesen elküldi az egyeztető anyagot a viták elkerülése végett. Az iskolai költségvetés a herédi 
képviselőkkel sem lett egyeztetve. 
 

Nagy Ferenc nagykökényesi képviselő 
 

Igaz, de Heréd hozzájárulása csak 10 %-kal emelkedett. Valamint Herédnek van Pénzügyi, 
Ügyrendi Bizottsága, mely ezt a napirendi pontot megtárgyalta. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

100-200 eFt-os tételről van szó, mely szerinte nem vita tárgya. 
 

Tóbi János képviselő 
 

Egyetért Orbán Gábor herédi és Nagy Ferenc nagykökényesi képviselőkkel. Csak azt szerették 
volna érzékeltetni, hogy Szabó Ádám polgármester úr nem hajlandó a kerekharaszti Képviselő-
testülettel együttműködni. 
 

Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester 
 

A nagykökényesi képviselők e-mailben is megkapták az egyeztető anyagot, úgy ahogy azt mindig is 
szokták. Hiszen ehhez az e-mail címhez minden képviselő hozzáfér és a megküldött anyaghoz 
észrevételt, kérdést is tehet. 
 

Pethőné Nagy Ilona körjegyző 
 

A megküldött egyeztető anyaghoz a meghívó a polgármester úrnak és a körjegyző asszonynak szólt. 
Nem tartalmazta, hogy az a képviselőknek is meg kell küldeni. Az egyeztetőre valóban Szabó 
Ádám polgármester úr, Szelei Éva pénzügyes és ő jött el. Az egyeztető alkalmával javítottuk az 
iskolai költségvetést, mert volt benne egy kis probléma. A munkaanyag csak a polgármesternek és a 
jegyzőnek szólt nem pedig a képviselőknek. Az egyeztető utáni anyagot küldték meg a 
képviselőknek. A mai napon azért gyűltünk itt össze, hogy a felmerült problémákat megbeszéljük. 
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Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A társulási megállapodásnak megfelelően küldtük el az egyeztető anyagot, melyet már az előbb 
ismertetett a Képviselő-testületekkel. Nálunk a képviselők nem igénylik az iskolai költségvetési 
tervezet előzetes egyeztetését. 
 

Nagy Ferenc nagykökényesi képviselő 
 

Akkor a polgármesterek vállalják fel a képviselőkkel az egyeztetést. Valóban megkapták a közös e-
mail címre az egyeztetési anyagot, de a végén nem szerepelt, hogy visszajelzés kérése a megküldött 
anyaggal kapcsolatban, ahogy az korábban szokott lenni. 
 

Kómár József polgármester 
 

Térjünk vissza a napirendi pontokhoz. Megkéri a képviselőket a személyeskedést fejezzék be. Bár 
az ülés elején említette, hogy az egyebek napirendi pontban szerette volna tájékoztatni a Képviselő-
testületeket a változásokról, de ezt mégis most teszi meg. Azt mindannyian tudjuk, hogy szeptember 
1-jétől a tanárok bére átkerül a Megyei Kormányhivatalokhoz. De arról alig rendelkezünk 
információkkal mi lesz az iskola fenntartásával 2013-tól. Az is tény hogy megszűnnek a különböző 
normatívák, sőt az iskolabusz támogatása is megszűnik. Heréd nagyon szeretné megtartani az 
iskolát. Nagy valószínűsséggel, ha az iskola fenntartását visszakérjük a Megyei Kormányhivataltól 
a kiszolgáló személyzet bérét és járulékait nekünk kell fizetnünk. 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

A társulási megállapodásnak megfelelően küldtük el az egyeztető anyagot. Számunkra a 
megállapodás az alapelv és ezt tartottuk szem előtt az iskolai költségvetés készítésekor. 
A napközi ellátás, a könyvtárfejlesztés és az interaktív anyagok beszerzése nem beruházás, így azt a 
közös költségek közt kell szerepeltetni. 
 

Vicián Csabáné kerekharaszti képviselő 
 

Ő pedig úgy gondolja, hogyha a társulás megszűnik, ezek Heréd tulajdonában maradnak. 
 

Kómár József polgármester 
 

A cafetéria nem kötelező a közalkalmazottak részére, de mi mégis biztosítjuk ezt az iskolai 
dolgozóknak, fel sem merült bennünk, hogy elvegyük tőlük. Kértük Lőrincz Mária iskolaigazgató 
asszonyt, hogy visszafogottan tervezzen 2012. évre, hiszen nem tudjuk hogyan fog alakulni az 
iskola további sorsa. A mostani normatívákból valóban egyedül Heréd nem tudna egy iskolát 
működtetni, de ez mindhárom  önkormányzatra igaz. 
 

Felkéri a képviselőket kérdésük, észrevételük megtételére. Mivel nincs, a Herédi Általános Iskola 
2012. évi költségvetésről szóló tervezetet és a 2012. évi finanszírozási megállapodás elfogadását 
szavazásra teszi. 
 

Heréd Község Képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal a Herédi Általános Iskola 
2012. évi költségvetésről szóló tervezetet és a 2012. évi finanszírozási megállapodását elfogadta. 
 
Szabó Ádám kerekharaszti polgármester 
 

Megkéri a testület tagjait, aki egyetért a Herédi Általános Iskola 2012. évi költségvetésről szóló 
tervezettel és a 2012. évi finanszírozási megállapodás jóváhagyásával, szavazzon. 
 

Kerekharaszt Község Képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 5 igen szavazattal és                           
1 tartózkodással a Herédi Általános Iskola 2012. évi költségvetésről szóló tervezetet és a 2012. évi 
finanszírozási megállapodását elfogadta. 
 
Gáspár Tamás nagykökényesi polgármester 
 

Megkéri a testület tagjait, aki egyetért a Herédi Általános Iskola 2012. évi költségvetésről szóló 
tervezettel és a 2012. évi finanszírozási megállapodás jóváhagyásával, szavazzon. 
 



 
8 

Nagykökényes Község Képviselő-testületének jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal a Herédi 
Általános Iskola 2012. évi költségvetésről szóló tervezetet és a 2012. évi finanszírozási 
megállapodását elfogadta. 
 
Kómár József polgármester 
 

Megállapítja, hogy mindhárom Képviselő-testület minősített többséggel elfogadta a Herédi 
Általános Iskola 2012. évi költségvetésről és a 2012. évi finanszírozási megállapodásról szóló 
javaslatot. 
 

A herédi Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal, a kerekharaszti Képviselő-testület 
jelenlévő 6 tagja, 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással, a nagykökényesi Képviselő-testület 
jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, a következő határozatot hozzák. 
 

1/2012.(I.24.) Heréd–Nagykökényes-Kerekharaszt közös önkormányzati határozat: 
 

Heréd, Kerekharaszt és Nagykökényes Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei a 
közoktatási intézményfenntartó társulásban működtetett Herédi Általános Iskola 2012. évi 
költségvetését az alábbiak szerint állapítják meg:  

1. Az intézmény bevételi és kiadási előirányzata:          68.718 eFt 
a.) Bevételi források:  

- Normatív támogatások: 40.938 eFt 
- Kistérségi Többcélú Társulás által igényelt támogatás 13.495 eFt 
- Heréd Község Önkormányzat támogatása 11.222 eFt 
- Kerekharaszt Község Önkormányzat támogatása 1.649 eFt 
- Nagykökényes Község Önkormányzat támogatása 1.414 eFt 

b.) Kiadási címek: 
- Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások: 41.867 eFt 
- Munkaadókat terhelő járulékok, adó 10.700 eFt 
- Dologi kiadások  14.831 eFt 
- Ellátottak juttatásai 1.320 eFt 

2. Az intézmény alkalmazottainak létszámát az alábbiak szerint állapítják meg: 
Teljes munkaidőben foglalkoztatott:                 Pedagógus:               13 fő 
                                                                          Technikai dolgozó:    4 fő 
Részmunkaidőben (napi 4 óra) foglalkoztatott: Pedagógus:                 1 fő 

3. Az önállóan működő, de önállóan nem gazdálkodó intézmény működéséhez szükséges 
pénzeszközök biztosítása az intézmény számlájára a székhely Heréd Község 
Önkormányzata költségvetési számlájáról történik, a gazdálkodási feladatokat a Heréd-
Nagykökényes Körjegyzőség látja el. 

4. Az intézmény finanszírozását az önkormányzatok az alábbiak szerint biztosítják: 
- A normatív állami támogatást Heréd Község Önkormányzata a Magyar 

Államkincstáron keresztül havonta a nettó finanszírozás keretében kapja meg és havi 
bontásban nettó módon utalja az intézmény számlájára. 

- Kerekharaszt Község Önkormányzata a hozzájárulását évi 12 részletben, havonta előre 
a hónap 3-ig utalja át Heréd Község Önkormányzata költségvetési számlájára.  

- Nagykökényes Község Önkormányzata a hozzájárulást évi 12 részletben, havonta előre 
a hónap 3-ig utalja át Heréd Község Önkormányzata költségvetési számlájára. 
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5. Társult önkormányzatok a részletes szabályokról a jegyzőkönyv mellékletét képező 2012. 
évi finanszírozási megállapodást elfogadják. 

Felkérik a képviselő-testületek a körjegyzőt, hogy az intézmény költségvetésének Heréd 
Község Önkormányzata költségvetésébe a fentiek szerinti betervezéséről, az 
intézményvezetőt pedig arra, hogy az intézmény költségvetésének fentiek szerinti 
végrehajtásáról gondoskodjon.  
Határidő: azonnal és folyamatos 2012. évben 
Felelős: körjegyző, intézményvezető 

 
 

II. Napirendi pont 
 

Kérdések, egyebek 
 

 Iskolával kapcsolatos változások ismertetése 
 
Kómár József polgármester 
 

Felkéri a képviselőket észrevételeik, kérdéseik megtételére. Mivel nincs, felkéri Román Ernő herédi 
gazdálkodási ügyintézőt ismertesse a képviselőkkel a változásokat. 
 
Román Ernő herédi gazdálkodási ügyintéző 
 

Jelentősen megváltozott az Államháztartási törvény. Az iskola eddig csak szakmailag működött 
önállóan. Most a jogszabályi változásnak megfelelően a gazdálkodását is külön kell, hogy végezze, 
ezért önálló bankszámlával és adószámmal kell, hogy rendelkezzen 2012. január 1-jétől. 
 
Peterkéné dr. Farkas Andrea körjegyző 
 

Az intézmény elemi költségvetést a polgármester hagyja jóvá, azután hogy az iskolai költségvetést 
elfogadták a társult önkormányzatok. Az elemi költségvetés készült el elsőnek, melyet 
folyamatosan finomítottunk. Ezt a finomított költségvetést küldtük meg a társult 
önkormányzatoknak. 
 
Kómár József polgármester 
 

Heréd is valóban jól járt az iskolai társulással. Heréden mindig volt és lesz is iskola. Fennáll az a 
lehetőség is, hogy augusztus 31-e után megszűnik az iskolai társulásunk, de ezt még most nem 
tudjuk biztosan. 
 

Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, megköszönte a részvételt és az együttes ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Kómár József    Gáspár Tamás    Szabó Ádám 
polgármester     polgármester    polgármester 

 
 
 
 
 
 

Peterkéné dr. Farkas Andrea    Pethőné Nagy Ilona 
körjegyző      körjegyző 


