Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestületének
és
Papos Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2011. március 8.-án tartott
együttes nyilvános ülésének
Jegyzőkönyve
Készült: 5 példányban
Kapják: 3.-4. példányt Sz-Sz-B Megyei
Kormányhivatal, Nyíregyháza
5. példányt Községi Könyvtár, Jármi
Rendelet: Jármi
Papos
Határozat: Jármi
Papos

------36-38/2011 (III.08.)
52-54/2011 (III.08.)

Tárgysorozat
Nyilvános ülés:
1. tsp.:

Közös fenntartású költségvetési szervek 2011. évi költségvetése
Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve

Jármi, 2011. március 08.

Győrfiné Papp Judit
polgármester

Illés Béla
polgármester
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Jegyzőkönyv
Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestületének és Papos Község
Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 8.-án megtartott együttes üléséről.
Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselőtestületének hivatali helyisége.
/Jármi, Kölcsey u. 14. szám/
Jelen vannak:
Jármi Község Képviselőtestülete
Győrfiné Papp Judit polgármester
Koós Csaba Levente alpolgármester
Maklári Zsolt települési képviselő
Sarka Attila települési képviselő
Varga Lajos települési képviselő

Papos Község Képviselőtestülete
Illés Béla polgármester
Kósa Csaba alpolgármester
Derzsényi Józsefné települési képviselő
Kovács Attila települési képviselő
Lévainé Kiss Kornélia települési képviselő

Összesen: 5 fő

Összesen: 5 fő

Tanácskozási joggal jelen van:
Mindák Katalin körjegyző
Kissné Moldván Tünde gazdálkodási előadó
Hornyákné Varga Judit gazdálkodási előadó
Győrfiné Papp Judit polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja,
hogy mindkét képviselőtestület határozatképes.
Javasolja, hogy az ülésről együttes jegyzőkönyv készüljön.
Győrfiné Papp Judit polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Varga Lajost és Lévainé Kiss
Kornélia települési képviselőket javasolja.
Jármi Község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal és Papos Község Képviselőtestülete 5
igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőket, egyhangúlag elfogadta.
Jármi Község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, Papos Község Képviselőtestülete
5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő napirendet fogadta el.
Napirend

1. tsp.:

Közös fenntartású költségvetési szervek 2011. évi költségvetése
Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve
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1. tsp.:

Közös fenntartású költségvetési szervek 2011. évi költségvetése
Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve

Győrfiné Papp Judit polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a közös
fenntartású intézmények 2011. évi költségvetését. Megkérem Varga Lajost a Pénzügyi
Bizottság elnökét tájékoztassa a testület tagjait az elhangzottakról.
Varga Lajos települési képviselő: A közös fenntartású intézmények 2011. évi
költségvetéséről szóló előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. A könyvvizsgálói
jelentés megállapítja, hogy az önkormányzat hiányát tovább növelni nem lehet. Ha nem
tudjuk tartani a tervezetet, az adósságrendezés az öngyilkossággal egyenlő. Maklári
igazgató úr tájékoztatott létszámcsökkentési lehetőségről, mely csak a következő évben fog
megtakarítást eredményezni. Az óvodák racionalizálását át kell tekinteni, ami nem
létszámleépítést jelent, hanem az irányítás racionalizálását. Csökkentésre nincs lehetőség,
már nem tudunk elvenni vagy átcsoportosítani. A Pénzügyi Gazdasági Bizottság a közös
fenntartású intézmények 2011. évi költségvetését elfogadásra javasolja.

I. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Jármi-Papos
Maklári Zsolt települési képviselő: A korábbi érvekben az alsós napközi ellátás 2
csoportban valósult meg, 1., 2. osztály és 3., 4. osztály alkotta a két csoportot 38 fős
létszámmal. Ez a létszám mára 25 fő alá csökkent. Hiányzások előfordulnak ezért az
átlagos létszám 20 fő. A szeptemberi tanévtől az induló első osztály létszáma alacsony lesz,
14 fővel számolunk. Kevesebb lesz a napközi ellátást igénylő gyerekek létszáma, 25-28,
maximum 30 fős napközis gyermekkel számolhatunk, így a csoportot nem lehet bontani.
Közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak segítik a pedagógusok munkáját. A jelenlegi
létszám az iskolában 151+3 fő a korábbi 170-180 fővel szemben. A jövő tanévben pedig az
elballagó 25 fős osztály helyett 14 fő első osztályos gyerek várható, tehát a létszám tovább
csökken.
Győrfiné Papp Judit polgármester: Ez 1 pedagógus álláshely megszűnését jelenti.
Maklári Zsolt települési képviselő: Túlóra van, de szakmailag nem lehetséges, hogy a
helyettesítést egy ember lássa el. A technikai személyzetnél 1 fő takarítói állás megszűnése
várható.
Kovács Attila települési képviselő: Hogyan lehet jubileumi jutalomra jogosult Bodnár
Emőke?
Maklári Zsolt települési képviselő: Utána néztünk és az idei évben lesz meg a 25 éves
jogviszonya. 18 éves korától folyamatosan dolgozik és megvan a 25 éves jogviszonya.
Győrfiné Papp Judit polgármester: Papos Község Képviselőtestülete kinyilvánította, hogy
bármilyen szakmunkást tud biztosítani közmunkaprogram keretében. Az iskolában lévő
karbantartót 8 órában nem tudjuk tovább foglalkoztatni. Kirvai Árpád a lakatos munkákhoz
ért, nem tud például vízvezetéket szerelni.
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Illés Béla polgármester: Amennyiben a közös fenntartású intézményeinkbe karbantartót
veszünk fel, olyan ember legyen, aki több szakmunkához ért. Főállású karbantartó van, de
nincs, aki egy lámpaburát feltegyen.
Maklári Zsolt települési képviselő: Karbantartóra mindenképpen szükség van.
Győrfiné Papp Judit polgármester: Az előző ülésen soronként áttárgyalt tervezethez
képest ezt tudjuk a testületek elé tárni. Tehát az iskola létszáma folyamatosan lecsökken. A
létszám 17 főről 3 fővel csökkenthető. A személyi döntést igazgató úrnak kell meghozni.
Sarka Attila települési képviselő: Lenne-e lehetőség a pedagógus máshová helyezésére?
Minden alsós munkahely be van töltve?
Maklári Zsolt települési képviselő: Minden bejövő osztály 20 fő alatti. A létszámleépítés
nekem is nehéz, nagyon nehéz döntés.
Illés Béla polgármester: Ha meg akarjuk tartani a közös fenntartású iskolánkat, akkor
szükséges ez a lépés. A többi pedagógus állása is veszélybe kerülhet. Az óvoda társulását
is elő kell készíteni a plusz normatíva miatt. Az óvodáknál igen jelentős a hiány összege.
Varga Lajos települési képviselő: Jelenleg az alacsonyabb létszám az alsós osztályokban
van, ami néhány év múlva a felső osztályt fogja érinteni.
Sarka Attila települési képviselő: Nagyon kevés gyerek született az elmúlt évben is, és ez
jellemző az utóbbi évekre.
Kósa Csaba alpolgármester: Szűkös az anyagi helyzete mind a két önkormányzatnak.
Korábban átmeneti megoldásokkal átvészeltük és elkerültük a leépítést. Sok a nyitott kérdés
a közoktatás területén. Az elmúlt 20 évben nem került sor létszámleépítésre. 2-3 millió Ft is
jelentős összeg, de ez a 2-3 millió Ft teszi helyre az önkormányzatokat?
Győrfiné Papp Judit polgármester: Nem költségcsökkentés miatt van szükség a létszám
csökkentésre, hanem mert kevés a gyerekek létszáma. A két napközis csoportból csak egy
csoport lesz.
Koós Csaba Levente alpolgármester: Az elképzelések szerint a pedagógusok bérezése
központilag történik majd.
Győrfiné Papp Judit polgármester: A létszámleépítés érint 1 fő pedagógust és 2 fő
technikai dolgozót.

Ezt követően Győrfiné Papp Judit polgármester szavazásra teszi, a közös fenntartású Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola Jármi-Papos 17 fős létszámának létszámcsökkentését 1 fő
pedagógus és 2 fő technikai dolgozó elbocsátásával.
Jármi Község Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
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Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestületének
36/2011. (III. 08.)
h a t á r o z a ta
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Jármi-Papos
intézményben történő létszámcsökkentésről
A Képviselőtestület
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Jármi-Papos közoktatási
intézménynél 3 fő közalkalmazott - 1 fő pedagógus és 2 fő technikai
dolgozó - létszámcsökkentését rendeli el.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a létszámleépítéssel összefüggő
munkáltatói intézkedéseket a jogszabályi előírások betartásával tegye
meg.

Ezt követően Illés Béla polgármester szavazásra teszi, a közös fenntartású Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola Jármi-Papos létszámcsökkentését 1 fő pedagógus és 2 fő technikai
dolgozó elbocsátásával.
Papos Község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Papos Község Önkormányzata Képviselőtestületének
52/2011. (III. 08.)
h a t á r o z a ta
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Jármi-Papos
intézményben történő létszámcsökkentésről
A Képviselőtestület
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Jármi-Papos közoktatási
intézménynél 3 fő közalkalmazott - 1 fő pedagógus és 2 fő technikai
dolgozó - létszámcsökkentését rendeli el.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a létszámleépítéssel összefüggő
munkáltatói intézkedéseket a jogszabályi előírások betartásával tegye
meg.
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Győrfiné Papp Judit polgármester névszerinti szavazásra teszi, a közös fenntartású Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola Jármi-Papos 2011. évi költségvetésének elfogadását.
Mindák Katalin körjegyző olvassa a képviselők neveit:
Győrfiné Papp Judit polgármester

igen

Koós Csaba Levente alpolgármester
Maklári Zsolt települési képviselő
Sarka Attila települési képviselő
Varga Lajos települési képviselő

igen
igen
igen
igen

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestületének
37/2011. (III. 08.)
h a t á r o z a ta
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Jármi-Papos
intézmény 2011. évi költségvetéséről
A Képviselőtestület
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Jármi-Papos közoktatási
intézmény 2011. évi költségvetését 58.471.000 Ft kiadási előirányzattal a
következők szerint jóváhagyja:
Személyi juttatás előirányzata:
Munkaadót terhelő járulékok:
Dologi kiadások:
Létszámkeret: 17 fő

34.590.000 Ft
9.272.000 Ft
14.609.000 Ft

Ezt követően Illés Béla polgármester szavazásra teszi, a közös fenntartású Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola Jármi-Papos 2011. évi költségvetésének elfogadását.
Papos Község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Papos Község Önkormányzata Képviselőtestületének
53/2011. (III. 08.)
h a t á r o z a ta
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Jármi-Papos
intézmény 2011. évi költségvetéséről
A Képviselőtestület
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Jármi-Papos közoktatási
intézmény 2011. évi költségvetését 58.471.000 Ft kiadási előirányzattal a
következők szerint jóváhagyja:
Személyi juttatás előirányzata:
Munkaadót terhelő járulékok:
Dologi kiadások:
Létszámkeret: 17 fő

34.590.000 Ft
9.272.000 Ft
14.609.000 Ft

II. Jármi és Papos Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek Körjegyzősége
Győrfiné Papp Judit polgármester: A körjegyzőség kiküldött költségvetéséhez van-e
valakinek észrevétele. Ez a költségvetés az elmúlt év teljesítését vette figyelembe. Még a
bekövetkezhető áremelkedésekkel sem számoltunk. Nincs plusz pénz a költségvetés
egyetlen sorában sem. Nagyon szigorúan tervezett. Nincs hatvan napon túli kifizetetlen
számlánk. Takarékoskodtunk az elmúlt évben is, ahol tudtunk áttértünk a vegyes tüzelésre.
Papos megkapta a kölcsönt. Tudja teljesíteni kötelezettségét.
Mindák Katalin körjegyző: A testületnek magának kell látni a pénzügyi teljesíthetőség
határát.
Varga Lajos képviselő: Nagy vállalásaink vannak, olyan beruházásaink, aminek nagyon
örülök. Sok eredményt értünk el.
Győrfiné Papp Judit polgármester: Simonné Paczári Gabriella a körjegyzőség munkáját
fogja segíteni elsősorban. Az Ő munkabérét Papossal 50-50%-ban fizetjük meg.

Ezt követően Győrfiné Papp Judit polgármester névszerinti szavazásra teszi, a közös
fenntartású Jármi és Papos Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének elfogadását.
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Mindák Katalin körjegyző olvassa a képviselők neveit:
Győrfiné Papp Judit polgármester

igen

Koós Csaba Levente alpolgármester
Maklári Zsolt települési képviselő
Sarka Attila települési képviselő
Varga Lajos települési képviselő

igen
igen
igen
igen

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestületének
38/2011. (III. 08.)
h a t á r o z a ta
a Jármi és Papos Körjegyzőség költségvetési szerv
2011. évi költségvetéséről
A Képviselőtestület
A Jármi és Papos Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek
Körjegyzősége költségvetési szerv 2011. évi költségvetését 29. 216.000 Ft
kiadási előirányzattal a következők szerint jóváhagyja:
Felhalmozási kiadás előirányzata:
Személyi juttatás előirányzata:
Munkaadót terhelő járulékok:
Dologi kiadások:

100.000 Ft
20. 381.000 Ft
5.045.000 Ft
3.690.000 Ft

Létszámkeret: 8 fő

Ezt követően Illés Béla polgármester szavazásra teszi, a közös fenntartású Jármi és Papos
Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének elfogadását.
Papos Község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Papos Község Önkormányzata Képviselőtestületének
54/2011. (III. 08.)
h a t á r o z a ta
a Jármi és Papos Körjegyzőség költségvetési szerv
2011. évi költségvetéséről
A Képviselőtestület
A Jármi és Papos Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek
Körjegyzősége költségvetési szerv 2011. évi költségvetését 29. 216.000 Ft
kiadási előirányzattal a következők szerint jóváhagyja:
Felhalmozási kiadás előirányzata:
Személyi juttatás előirányzata:
Munkaadót terhelő járulékok:
Dologi kiadások:

100.000 Ft
20. 381.000 Ft
5.045.000 Ft
3.690.000 Ft

Létszámkeret: 8 fő

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A polgármester megköszönte a képviselők megjelenését, az ülést bezárta.
K. m. f.
Győrfiné Papp Judit
polgármester

Illés Béla
polgármester

Mindák Katalin
körjegyző

Varga Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő

Lévainé Kiss Kornélia
jegyzőkönyv hitelesítő

