Jegyzőkönyv
Készült: Balatonszőlős község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 14-én,
18:00 órai kezdettel – Dörgicse, Pécsely és Vászoly községek Önkormányzatainak Képviselőtestületeivel közösen - megtartott együttes üléséről Pécsely Község Kultúrházban.
Jelen vannak:
A./ Pécsely Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:
ifj.Sebők Lajos

polgármester

Kosztor Lajos

alpolgármester

Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

képviselő

Szélesi László

képviselő

Szücs Sándor

képviselő

B./ Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:
Mórocz László

polgármester

Klepeisz Péter

alpolgármester

Bácsi Bernadett

képviselő

Dallos Zoltán és Henn Sándor képviselők jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt venni.
C./ Dörgicse Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről:
Kis-Pál Miklós

polgármester

Király László

alpolgármester

Deák Attila

képviselő

Kurucz Attila

képviselő

Szini Erzsébet képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.
D./ Vászoly Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről:
Rózsahegyi Tibor

polgármester

Béresiné Kézdy Éva

képviselő

Henn Istvánné

képviselő

Soha László Endre és Szabó István képviselők jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt
venni.
E./ Tanácskozási joggal:
dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a jegyző megbízottja
(A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A megbízás jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)

ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Megállapította, hogy a balatonszőlősi, a pécselyi, a
dörgicsei és a vászolyi Képviselő-testület is határozatképes, majd a kiadott meghívó szerint
tett javaslatot a napirend elfogadására.
(A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)

A napirendi javaslatot a balatonszőlősi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:
93/2013. (10. 14.) határozatot
Napirend:
1.)Tájékoztató az iskola működéséről
Előadó: Sebők Lajos polgármester
2.) Óvoda konyha pályázat elbírálása
Előadó: Sebők Lajos polgármester
3.) Vegyes ügyek
Előadó: Sebők Lajos polgármester

A napirendi javaslatot a dörgicsei Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (85/2013. (10. 14.) határozat)

A napirendi javaslatot a pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (77/2013. (10. 14.) határozat)
A napirendi javaslatot a vászolyi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (78/2013. (10. 14.) határozat)
Napirend tárgyalása
1.) Tájékoztató az iskola működéséről
Sebők Lajos polgármester Pécsely:
Megkérem Bárdi Farkas Jánost, hogy kezdje meg a tájékozatót.

Bárdi Farkas János:
Augusztusban egyedül maradtunk Czukelter Márta nélkül. Augusztus 21.-én megkaptuk a
működési engedélyt, volt egy hetünk, hogy felkészüljünk. Felújítottunk, csinosítottuk az
épületet. Szeptember 2.-án elindult a tanév. Az iskolaigazgató elment táppénzre. Nagynével
már megvagyunk, egy hónapon belül teljesítjük az elvárásokat. Imre Margit a gazdaságis,
Kis- Tahi Mária a segítőm. Megbízott igazgató Bárdi Farkas Jánosné. 3 gyermek foglal helyet
az iskolában, 11 fő magántanuló. 25 fő gyermek vár a magántanulói státuszra. Az ő felvételük
a jövő héten megtörténik. Pécselyi Lovas Udvarral aláírtunk egy szerződést.
Bárdi Farkas Jánosné megbízott igazgató:
Nagyon sok az érdeklődő az iskola iránt. Hintalan László segítségével felső tagozatra és
gimnáziumra dolgoztuk ki a programot. Zsolnay módszer, az élethez közelien próbáljuk a
gyerekeket nevelni.
dr. Marossy Endréné:
Munkahely teremtés, vállalkozás ma Magyarországon iskolarendszer. Egy magántanuló más
életmódot él az átlagnál, oda visszük hozzájuk az iskolát.
dr . Marossy Endre:
A budapesti alapítványi iskolájuk gazdasági vezetője. Örül annak, hogy a képviselőtestületek az iskola mellé álltak.

Sebők Lajos polgármester Pécsely:
Köszönjük szépen a beszámolót.
Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse:
Szeretnénk többet hallani a költségvetésről, az állami támogatásról és a gazdasági helyzetről.
Bárdi Farkas Jánosné megbízott igazgató:
3 fő állású pedagógussal dolgozunk, november 1.-től ez a szám 4 főre bővül. Összesen
jelenleg 3 gyermek van. A bérekre, a járulékokra és a költségekre a keret meg van. A
normatíva 11,8 gyermek után jár. Egy tanár tanítói bérét a MÁK-tól lehet igényelni október
15. és október 30-a a határidő.
Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse:
Szeretnénk átlátni a bevételeket, a kiadásokat, a bér kiadást és a dologi kiadásokat.
Mi biztosítjuk a helyet, a mi gyermekeink járnak ide. A költségvetést a működési engedélyhez
be kellett nyújtani.
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly:
Anyagilag nem támogatjuk őket, 3 havi kauciót kérjünk előre a rezsi költségekre, ami
gazdaságilag minket terhel ezzel le tudnánk védeni.
Sebők Lajos polgármester Pécsely:
Köszönjük szépen.
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly:
Várjuk a megoldást a rezsi költségekre. A következő együttes testületi ülésre ki kell dolgozni
egy számítást a rezsi reális elszámolására.
Sebők Lajos polgármester Pécsely:
Javaslat, határozati javaslat, megállapodás a következő testületi ülésre kidolgozásra kerül.
Bárdi Farkas Jánosné megbízott igazgató:

Azért hoztuk létre az alsó tagozatot, mert ez egy kényszer helyzet volt. Szeretnénk ha itt
iskola működne, teljes tanítói testületet kellett felállítani tanári helyett.
Sebők Lajos polgármester Pécsely:
Az alsó tagozatnak vannak meg a feltételei, a másik iskola sorsa még kérdéses.
Bárdi Farkas Jánosné megbízott igazgató:
Próbáljuk az önkormányzatokat anyagilag tehermentesíteni azzal, hogy az egyházi iskolát is
átvennénk.
Sebők Lajos polgármester Pécsely:
Köszönöm a tájékoztatót, térjünk át a második napirendi pont tárgyalására.
2.) Óvoda konyha pályázat elbírálása
Sebők Lajos polgármester Pécsely: A polgármester szóban ismerteti az írásban benyújtott
pályázatot.(4. sz. melléklet).
A pályázati kiírásra egyetlen pályázat érkezett.
Ebben az évben is, mint az elmúlt 6-7 évben úgy döntöttek a fenntartó önkormányzatok, hogy
pályázatot kell kiírni az óvoda konyha működéséről, viszont közben az Élet iskolának a
folyamata oda jutott, hogy ezt a kettőt esetleg össze lehet vonni. Ezt az elképzelést támogattuk
és a nyári döntésünkkor a Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítvány pályázatát
fogadtuk el. 2013. Július 1-től az Alapítvány működtette a konyhát. Időközben úgy alakult,
hogy az Alapítvány számára ez nehézséget jelentett és más javaslat fogalmazódott meg. A
helyzet megoldása az volt, hogy új pályázat került kiírásra. A pályázati kiírásra egyetlen
pályázat érkezett.
Kinek mi az észrevétele a beadott pályázati anyaggal kapcsolatban? Gondolatébresztőnek azt
mindenképpen elmondanám, hogy konkrét árak szerepelnek a pályázatban, az az
észrevételünk, hogy ezek az árak jelentősen eltérnek az eddig alkalmazott áraktól. Ez
mindenképpen átgondolásra ad okot amikor a döntésünket meghozzuk.

Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse:
Eléggé magasnak tűnnek ezek az árak. Hol volt hirdetve, hogy csak egy pályázó van ?

Sebők Lajos polgármester Pécsely:
Megjelent a Naplóban és a pécselyi honlapon, a jogszabályokban meghatározott módon,
ugyan úgy ahogy korábban is meghirdettük, korábban több pályázat érkezett, erre a mostani
kiírásra csak egy pályázó nyújtotta be a pályázatát, amely a képviselő-testületek részére
kiküldésre került.
Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse:
Ma mindenképpen kell döntést hozni?
Sebők Lajos polgármester Pécsely:
Igen, de ha nem áll elegendő információ a rendelkezésünkre, illetve bármely kérdésben
bizonytalanok vagyunk, akkor a pályázati kiírásban szerepelt, hogy fenntartjuk a jogot a kiírt
pályázat érvénytelenítésére.
Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse:
Új pályázat kiírására mennyi idő van?
Sebők Lajos polgármester Pécsely:
Amennyiben úgy dönt a 4 testület, akkor nagyon szoros határidővel kellene egy új pályázatot
kiírni, ami egy hónapot jelent.
Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse:
Jelentősebb önkormányzati költségeket jelentenének a magasabb árak, úgyhogy mi
gondolkodunk ezen a megoldáson. Az óvodát meg se kérdeztük, hogy elégedettek e a konyha
működésével, talán a legfontosabb az lenne, a pénznél is fontosabb.
Henn Istvánné képviselő Vászoly:
Július 1-től vette át az alapítvány a konyhát. Júliusban gyerekek nem voltak csak szociális
étkezők. Augusztusban 15-20 főre főztek, akkor volt egy konyhalány meg talán 2 szakács is.
Aki most főz, ő 3 hete van. A mai ebéd például nagyon finom volt. Segítséget kell nekik adni
étlapkészítésben, mert élelmezésvezető még mindig nincs. Ez volt a legalapvetőbb kérésünk,
hogy az legyen, mert a működtetés feltétele. Nagyon nehezen, de működik.

Bárdi Farkas János:
Ami miatt a konyháról beszélünk jelen pillanatban, az az, hogyha bármi probléma van , akár
személyzeti, akár bármi más, akkor az alapítványt hurcolják meg. Ez egy hibás döntés volt
részünkről, hogy az alapítvány kezdett gazdasági tevékenységet végezni, ha az alapítvány
nem kéri a szerződés felbontását, akkor ma nem beszélünk erről. Gondolják végig, végig
csinálunk két olyan hónapot, ahol közel 1 millió Ft-ba került a konyha és most arról akarnak
dönteni, hogy kiírnak még egyszer egy pályázatot és meghirdetik még egyszer és oda adják
másnak. Tehát végig csináltam azt a munkát, amit nem kellett volna, mert senki nem láthatta
előre, hogy a személyzet milyen. Rendbe raktuk, működik. Itt nem az a kérdés szerintem,
hogy tudjuk e működtetni, vagy sem, hanem az, hogy az adott cég amelyik ezt végig csinálta
az alapítvány mellett az megkapja a működtetését vagy sem. Tehát, ha ez még egyszer
kiírásra kerül lehet, hogy fognak rá jelentkezni lehet, hogy nem. Lényegében azt fogja
jelenteni, hogy a befektetett energia felesleges volt. Ki tette meg azt, hogy hétvégeken
szombat, vasárnap is bement 4-5 adagra főzni? Senki nem tette meg, mi meg tettük.
Mórocz László polgármester Balatonszőlős:
A vállalkozás erről szól, minden pályázónak lehetősége volt megtekinteni a konyhát,
megismerni a feltételeket, ennek ismeretében nyújtották be többen a pályázatot akkor, amikor
az alapítvány megnyerte.
Bárdi Farkas János:
Ez nem is gond, ezt megtettük. Azt kellene megérteni, hogy az alapítványnak nem jó ha
vállalkozik. Mi ezt nem tudjuk így csinálni. A cég azokat a bevételeket amelyek ebből
származnak azt ugyan úgy be fogjuk tenni az alapítványba támogatásként.

Mórocz László polgármester Balatonszőlős:
Az a probléma, hogy csinálta az alapítvány most csinálná a cég. Elvileg egy technikai
probléma volt és lett egy árdrágítás ebbe bele sulykolva. Egy technikai probléma volt, akkor
miért emelkedtek az árak.
Bárdi Farkas János:

2-3 hete Kis-Tahi Mária csinálja a konyha részét, ő beleásta magát jobban, mint ahogy én bele
tudtam. Ő el fogja mondani, hogy mik a költségek.
Kis-Tahi Mária:
A konyha 80 fővel, amire most főz, gazdaságtalan. Lehetetlen kihozni abból az
anyagköltségből a működést. A konyha üzemeltetésének a célja az, hogy fenn tartsa az
Alapítványt. Élelmezésvezetőt a Munkaügyi központ által is kerestek, de nem találtak embert.
Nem találtam más megoldást, magam iratkoztam be erre a képzésre. A következő év nyár
elején lesz meg a papírom az élelmezésvezetőről.

Nagyné Duró Irén:
Óriási kérésem van Önökhöz, akik döntenek arról, hogy milyen étkezést kapnak a kis diákok
illetve az óvodások. Nagyon sok probléma merült fel az utóbbi időben az étkeztetéssel
kapcsolatban. Rengeteg panasz érkezett a szülők felől is. Nem az volt az ebéd, ami a lapra rá
volt írva. Régebben úgy szoktuk csinálni, hogy a két intézményvezető illetve a szakács vagy
az élelmezésvezető között mindig volt kapcsolat és megbeszéltük, hogy mi legyen az étel.
Nem mindegy, hogy a kiskorú gyerekeknek mi kerül az asztalra. Nem mindegy, hogy mennyi,
nem mindegy, hogy mi. Előfordult, hogy üres kalács volt, úgy kellett lekvárt hozatni. Nem
akarok a részletekbe bele menni, de a jövőre való tekintettel kérek mindenkit, aki dönt ebben,
hogy ki étkeztesse tovább a gyerekeket. Ezeket legyenek szívesek figyelembe venni.

Deák Attila képviselő Dörgicse:
Ha most úgy döntünk, hogy a pályázat érvénytelen, akkor a jelenlegi Alapítványnak meddig
van teljesítési kötelezettsége? Elő állhat e olyan eset, amikor nem lesz aki főz?

dr. Endrédy Renáta:
Október 31-ig van szerződés az alapítvánnyal, mert közös megegyezéssel felbontottuk a
szerződést. Az alapítvány a gazdasági tevékenységet az alapító okiratából töröltette. Október
31-ig van kötelezettsége az alapítványnak, de ez nem azt jelenti, hogy október 31. és
november 15. közötti időszakra megoldatlan lenne az étkeztetés, ha a pályázat újra kiírásra
kerül.

Sebők Lajos polgármester Pécsely:
Felelős döntést nem tudunk hozni. Javasolja a pályázati kiírás érvénytelenné nyilvánítását. A
testületeknek dönteni kell egy új pályázati kiírásról. Legyen az elbírálás és a pályázat 3 hét
összesen. Ez elfogadható. Beadási határidő október 25,, október 31.-ig döntünk a pályázat
elbírálásáról.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri, hogy a Képviselő-testületek tagjai szavazzanak.
A javaslatot a balatonszőlősi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta és meghozta a
94/2013. (10. 14.) határozatot
1. Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pécsely
Község Polgármestertét arra, hogy az Óvodában működő konyha üzemeltetésére az alábbi
tartalmú hirdetést tegye közzé a megyei napilapban:
„Pécsely község Önkormányzata a pályázatot ír ki a helyi közétkeztetés biztosítására. A
részletes kiírás a www.pecsely.hu oldalon olvasható. Felvilágosítás Sebők Lajos
polgármestertől kérhető, a 20/2531340-es telefonszámon.”
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pécsely Község Polgármesterét arra, hogy az
Önkormányzat honlapján az alábbi tartalmú hirdetést tegye közzé:
„Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a pécselyi óvoda és az általános
iskola étkezésének ellátására, továbbá a szociális étkeztetés biztosítására pályázatot ír ki. Az
Önkormányzat a tulajdonában lévő óvodai konyhát kívánja üzemeltetésre meghirdetni.
Részletes felvilágosítás Sebők Lajos polgármestertől kérhető, a 20/2531340-es telefonszámon.
Az ajánlatokat Pécsely község Önkormányzatának címére: 8245 Pécsely, Vásártér u. 148/A.
2013. szeptember 30-áig beérkezőleg lehet benyújtani. Az Önkormányzat fenntartja a jogot, a
pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A részletes kiírás a www.pecsely.hu oldalon
olvasható.”

Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal
A napirendi javaslatot a dörgicsei Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (86 /2013. (10. 14.) határozat)
A napirendi javaslatot a pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (78 /2013. (10. 14.) határozat)
A napirendi javaslatot a vászolyi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (79/2013. (10. 14.) határozat)
3.) Vegyes ügyek
Sebők Lajos polgármester: a Református Általános Iskola kérdését kell a testületeknek
megvitatni, az egyházzal kötött megállapodás felülvizsgálata aktuálissá vált kérdése miatt.
Erről korábban már többször egyeztetett egymással az egyház és a polgármesterek, az
iskolával kapcsolatban felmerült problémák és súlyos anyagi terhek kérdése mindenki előtt
ismert, az is köztudomású, hogy május 31. napjával az érintett önkormányzatok és az egyház
közösen az iskola állami fenntartásba adásáról döntött, de ez meghiúsult.
Ahogy arról már korábban is egyeztettünk, javaslom, hogy döntsünk a Református Egyházzal
kötött szerződés megszüntetéséről a szerződésben meghatározott módon és határozzuk el a
szerződés közös megegyezéssel való megszüntetését 2013. december 31. napjával a
következő tanévre vonatkozóan. Illetve javasoljuk, hogy a fenntartó a Református Egyház
2013. május 31-ig döntsön a pécselyi tagintézmény megszüntetéséről és döntsenek az
önkormányzatok az iskola 2014/15-ös tanévtől kezdődően az iskola megszüntetéséről, mind
az egyházi, mind az önkormányzati fenntartás tekintetében, mert annak jelenlegi
finanszírozása vállalhatatlan anyagi terheket ró az önkormányzatokra az egyházzal kötött
megállapodásban foglaltak értelmében.
A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a szükséges intézkedések
megtételére és az egyházzal kötött szerződés megszüntetésére.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Kéri, hogy a Képviselő-testületek tagjai szavazzanak.

A javaslatot a pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás
mellett, egyhangúlag elfogadta és meghozta a
95/2013. (10. 14.) határozatot
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghozta döntését arról, hogy
a Balatonfüredi Református Egyházközséggel a Pécsely székhelyen működő, Pécsely,
Vászoly, Dörgicse és Balatonszőlős községek közös tulajdonát képező általános iskola
működtetésére és fenntartására kötött szerződését felmondja a szerződésben meghatározott
módon és a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését határozza el 2013.
december 31. napjával a következő tanévre vonatkozóan.
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a másik három
fentebb említett önkormányzat egyetértésével, hogy a fenntartó a Református Egyház 2013.
május 31-ig döntsön a pécselyi tagintézmény megszüntetéséről.
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértésben az érintett
önkormányzatokkal az iskola 2014/15-ös tanévtől történő megszüntetését határozza el, mind
az egyházi, mind az önkormányzati fenntartás tekintetében.
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a

Református Egyházzal kötött szerződés megszüntetésére és a szükséges intézkedések
megtételére.

Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal
A napirendi javaslatot a dörgicsei Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (87/2013. (10. 14.) határozat)
A napirendi javaslatot a pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (79/2013. (10. 14.) határozat)
A napirendi javaslatot a vászolyi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (80/2013. (10. 14.) határozat)

Több napirend nem lévén polgármester az ülést 19:00 órakor bezárta.
k. m. f.

Mórocz László

dr. Tárnoki Richárd

polgármester

jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
dr. Endrédy Renáta
jegyző megbízottja

