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Szigliget – Hegymagas Községek  

Képviselő-testületei 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Szigliget - Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2013. május 30-án 17.30 

órakor tartott együttes üléséről. 

 

Az ülés helye: Kultúrház Hegymagas  

 

Jelen vannak: 

Szigliget község képviselő-testület tagjai 

Balassa Balázs polgármester                

Szabó Tibor alpolgármester 

Balassa Sándor képviselő 

Baráth Sándor képviselő 

 

Hegymagas község Képviselő-testület tagjai 

Sallee Barbara polgármester 

Kozma-Bognár László alpolgármester 

Gyurka Miklósné képviselő 

 

Távolmaradását bejelentette: 

Káli Magdolna képviselő 

Szigeti László képviselő 

Varga József képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak   

Lutár Mária körjegyző 

      Szalay Csabáné óvodavezető 

 

Sallee Barbara polgármester: Én, ha megengeditek tisztelettel, szeretettel köszöntöm 

mindkét testületi tagokat, polgármester urat, jegyzőasszonyt a 2013. május 30-ai közös ülésen. 

Balázs, mindjárt átadnám neked a szót. 

Balassa Balázs polgármester: Nem, vezesd le nyugodtan. 

Sallee Barbara polgármester: Jó, ahogy gondoljátok. Mindkét testület határozatképes 

Szigliget község Képviselő-testülete 4 fővel, Hegymagas község Képviselő-testület 3 fővel. 

Egy napirendi ponttal került a meghívó kiírásra. Van-e esetleg hozzáfűzési javaslat, 

kiegészítés, vegyes ügyek? Ha nincs, akkor közösen szavaznánk, és megállapítanánk, hogy 

mindenki elfogadta-e? Aki a napirendi pont elfogadásával egyet ért, azt kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. Mindkét testület egyhangú szavazatot hozott, köszönöm.  

A megtárgyalt napirend: 

1. Szigliget és Hegymagas községek oktatási – nevelési feladatokat ellátó intézmények közös 

fenntartására kötött társulási megállapodás módosítása 
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1. Szigliget és Hegymagas községek oktatási – nevelési feladatokat ellátó intézmények 

közös fenntartására kötött társulási megállapodás módosítása 

 

Sallee Barbara polgármester: Viszont az előterjesztő Te vagy Balázs. A cím a Szigliget és 

Hegymagas községek oktatási, nevelési feladatokat ellátó intézmények közös fenntartására 

kötött társulási megállapodás módosítása. Én annyit tudok a hátérről, hogy kötelező a 

módosítás, országos jogszabályváltozások, változtatások dömpingjében vagyunk még mindig, 

és hát ezt a témát is érinti. Én nagy szeretettel köszöntöm igazgató asszonyt is itt a körünkben. 

Nem tudom, hogy esetleg van-e hozzáfűznivaló ehhez most.  

Szalay Csabáné óvodavezető: Nyilván biztos fogok kapni egy megállapodást, majd amikor 

kész lesz. 

Sallee Barbara polgármester: Már múltkor is észrevettem, - ugye mi tegeződünk -, múltkor 

is már észrevettem, hogy nem kaptál előterjesztést, ezt átadom. Ez miért van, vagy ez véletlen 

csak? 

Szalay Csabáné óvodavezető: Igen. 

Sallee Barbara polgármester: Véletlen? 

Lutár Mária jegyző: Nekem viszont lenne kiegészíteni valóm, hogyha kapok szót.  

Sallee Barbara polgármester: Persze, nyugodtan. 

Lutár Mária jegyző: A MÁK-tól kaptunk egy tájékoztató levelet május 28-án, ugyanis most 

van minden önkormányzatnál napirenden az intézmények alapító okiratainak, illetve a 

szerződéseinek a felülvizsgálata, és a jogszabályok értelmezésével kapcsolatban adtak 

tájékoztatást. A kiküldött előterjesztés arról szól, hogy a két önkormányzat között lévő 

társulási megállapodást megszüntetik az önkormányzatok, az intézményt, az óvodát a jövőben 

egyedül Szigliget község fogja fenntartani, és a hegymagasi gyerekekre vonatkozóan pedig 

köznevelési szerződést köt a két önkormányzat, és így járhatnak a szigligeti óvodába. Tehát 

így tudja ellátni Hegymagas a kötelező feladatát, amit az önkormányzati törvény az 

önkormányzatnak meghatároz. A köznevelési szerződést a köznevelési törvényre hivatkozva 

készítettem én el, és erre hívták fel a figyelmünket a MÁK-nál, hogy a köznevelési szerződés 

kifejezetten csak arra szól, amikor az önkormányzat egy magán intézménnyel, vagy akár 

egyházzal láttatja el ezt a feladatot, akkor köthet köznevelési szerződést. Az önkormányzati 

törvény alapján a kötelező feladatot a képviselő testület vagy költségvetési szervezet, 

gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet, egyéb szervezet alapításával, illetve szerződéssel 

láthat el. Tehát itt a köznevelési szerződést át kellett olyan értelemben dolgozni, hogy nem 

köznevelési szerződés lesz, hanem feladat ellátási szerződés, és a hivatkozás nem a 

köznevelési törvény, hanem a Magyarország önkormányzatairól szóló törvény alapján jön 

létre. Tehát ennyi a módosítás, ami érinti az előterjesztést. Még a megállapodás, tehát a 

társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodásban is, annak a 2.5. pontjában nem 

köznevelési szerződés, hanem feladat ellátási szerződés szerepel.  

Sallee Barbara polgármester: Szabad rákérdeznem? Formai kérdés: ez már így a 

módosításokkal került kiadásra, vagy most hoztad? 

Lutár Mária jegyző: Nem, ezt most tudtam hozni, mert 28-án kaptuk, tehát ez most egy 

szóbeli előterjesztés. 
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Sallee Barbara polgármestert: Szabad akkor ezt a MÁK levelet, csak egy pillanatra 

beletekintenék. Köszönöm szépen. Közben hadd tegyem fel, két kérdés merül fel szerintem. 

Elsőként köszönjük az óvoda munkáját, és köszönjük Szigligetnek, hogy minden erejével 

próbálja fenntartani. És azt szeretném megkérdezni, hogy van-e más település aki ebbe így 

becsatlakozik, vagy ez csak plusz Hegymagas. Ugye a megállapodásból ez derül ki, hogy csak 

mi. De volt-e erre érdeklődés, vagy van-e erre? 

Balassa Balázs polgármester: Nincsen más település. 

Sallee Barbara polgármester: Semmiféle bővítés? 

Balassa Balázs polgármester: Minden településnek vagy intézményi szinten, vagy más 

megállapodás alapján már megvan az óvodája, tehát plusz igény más települések részéről 

nincs. 

Sallee Barbara polgármester: Jó. Második kérdésem, hogy itt a második oldalon volt még 

egy üres rész, hogy akkor hány fő óvodás részére vehetnénk mi ezt igénybe. Ugye, ha jól 

értettem, egy pausált, tehát egy átlagot fizetne Hegymagas. 

Lutár Mária jegyző: Nem, három fő óvodás veszi jelenleg igénybe, és három főre kellene 

most ezt, gyerekenként 150000 Ft/fő szerepel az előterjesztésben. Ezt majd mindig, bent is 

van a szövegben, hogy minden évben a zárszámadáskor elszámolunk róla. Tehát ha 

visszafizetési kötelezettség van, akkor visszafizet a szigligeti önkormányzat, ha többlet, akkor 

pedig a hegymagasi önkormányzatnak kell hogy fizessen, mert átlaglétszámmal tudunk 

számolni, ugyanis az október 1-jei létszámot kell leadni, és akkor ez alapján számítanak egy 

átlaglétszámot. És ezt majd a zárszámadáskor tudjuk elszámolni. De ez a szerződésben 

szerepel, le van részletesen írva, hogy hogyan számolunk el.  

Sallee Barbara polgármester: Csak pontosítani szeretnék, hogy tényleg jól értsük, hogy 

ugye most lesz a tanévzáró ünnepség, köszönjük ezúton is a meghívót. Ez tehát azt jelenti, 

hogy visszamenőleg erre a tanérve fizetünk vagy előre? 

Lutár Mária jegyző: Nem, eddig is úgy volt a költségvetésben, hogy 500 ezer Ft-ot fizet a 

hegymagasi önkormányzat. Készítettünk egy számítást a költségekről. Az egy főre jutó 

költség az idén 506 ezer Ft. Tehát az összes kiadás, a bér, a dologi kiadás az 16 millió forint, 

állami támogatásból 7.904 ezer forintot kapunk, amit az önkormányzatnak hozzá kell tenni az 

8.096 ezer Ft, és ehhez járul hozzá Hegymagas 500 ezer forinttal. Most fél évre az 500 ezer 

forintnak a felét kell fizetni, 250 ezer forintot, a következő félévre pedig a 3 gyerek X 150 

ezer forint, az 450 ezer forint, annak a fele.  

Balassa Balázs polgármester: Tehát a fele évben a költségvetés szerinti 500 ezer forintnak a 

fele, most mivel, hogy a törvény előírja, most a 150 ezer forintnak a felét kell fizetni. 

Sallee Barbara polgármester: Per év. 

Balassa Balázs polgármester: Így van. 

Sallee Barbara polgármester: Jó, értem. És akkor ezt a kettőt össze lehet adni, és akkor 

helyben vagyunk, és erre van költségvetési keret. Nekünk a költségvetésben ez így benne van, 

ezt csak azért kérdezem, hogy a jövőben át tudja majd gondolni a testület, hogy ebbe az 

irányba kíván-e tovább gondolkodni, ilyen konstrukcióba, és itt ugye akkor ezzel a 

szerződésmódosítással, amiket felolvasnál talán, majd a határozatmódosítás előtt még egyszer 

felolvasnál, hogy hol lesz majd módosítás.  Ezt megköszönöm. És itt annyi szerintem még a 
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fontos, hogy esetleges módosítások, ha én jól értem testületi hatáskörökben vannak, ezt csak 

azért említem, mert ugye most fogadtunk el egy társulási megállapodást a nyolc községgel. 

Hogy nehogy félreértések legyenek. Itt nincsenek delegáltak küldve, vagy hogy mindenki ezt 

értse, marad továbbra is a testületek kezében a döntési jog, és minden feltételekkel, 

keretekkel. Van-e kérdés esetleg, vagy Balázs esetleg te szeretnél még valamit hozzáfűzni. 

Balassa Balázs polgármester: Nem. Igazából annyi, hogy ugyanarról szól, mint eddig, csak 

egy kicsit mégis a kötelék lazább, illetve mindenképpen tisztázni kellett a támogatás összegét. 

De megmondom őszintén, hogy úgy határoztuk meg ezt, több ne legyen semmiképp, mint az 

idei évnek a költségvetése. Aztán majd meglátjuk, hogy jövőre hogyan alakul, lesz-e 

egyáltalán gyereklétszám. Itt meghatároztunk, meg kellett határozni egy számot, hogy 

maximum hány hegymagasi gyereket tudunk fogadni. Nyilván, hogyha 25 főben határoztuk 

meg, bár ilyen probléma lenne, hogy a 26-odik gyerek miatt veszekednünk kellene, hogy hová 

megy a 26-odik gyerek. 

Sallee Barbara polgármester: Akkor megpróbálunk helyben is újra óvodát nyitni. 

Kozma-Bognár László alpolgármester: Ez a megállapodás a 2013-as évet érinti? 

Lutár Mária jegyző: Öt évre szól. 

Kozma-Bognár László alpolgármester: Akkor minden évben megállapításra csak a 

költségek kerülnek? 

Lutár Mária jegyző: Csak a költségek, igen.  

Sallee Barbara polgármester: Elnézést, hányadik oldalon vannak a kilépési feltételek? 

Csakhogy ne kelljen keressem? 

Lutár Mária jegyző: A 4. 

Sallee Barbara polgármester: Na tehát, itt ezt a számot kerestem, mert erre már nem 

emlékeztem. Tehát ezt kell a testületnek figyelembe venni. A 4. oldalon a 9. pontot, tehát ha 

bármikor ugye felmondásra kerülne, akkor itt vannak az ismérvek. Tehát a szerződést a 

nevelési évet megelőzően, az óvodai beiratkozás időpontja előtti közléssel mondhatják fel, ez 

a fontos. Tehát a döntéseket úgymond így előbbre kell hoznunk.  

Lutár Mária jegyző: Nincsen benn az előterjesztésben, de a szabad óvoda választás joga 

megilleti a szülőket, tehát ez nem azt jelenti, hogy csak ide hozhatják a gyerekeket, hogyha 

más településre szeretnék vinni, akkor ugyanúgy meg van a lehetősége, mint most is. 

Sallee Barbara polgármester: Így van. 

Szalay Csabáné óvodavezető: Annyit szeretnék hozzászólni, hogy látom itt az óvodai 

beiratkozás időpontja előtti, most akkor majd meg fogja határozni az önkormányzat a 

beiratkozás időpontját? Mert mindig május első két hetében szoktuk mi tartani? 

Sallee Barbara polgármester: Szerintem nálunk az lesz majd a célszerű, ha felmérjük a 

lakosságnál, hogy ki szeretné ide járatni. Tehát hogyha nincs, aki járna, akkor megint más 

oldalról kell megközelíteni. Jó, köszönöm szépen. Van-e még kiegészítés, vagy kérdés? 

Balassa Balázs polgármester: Attól még, hogyha nem jár ide gyerek, mármint hegymagasi 

gyerek, attól még a megállapodás nem veszti hatályát, legfeljebb nem kell hozzájárulást 

fizetni. Kipipáltátok a kötelezettséget, mert kötelező valamilyen formában állást foglalni. 
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Sallee Barbara polgármester: Ha nincs kérdés, akkor megkérném a jegyző asszonyt, még 

egyszer a módosításokat, ha mondaná, oldalszám megadásával és akkor úgy tennénk fel a 

határozat javaslatot. 

Lutár Mária jegyző: Van két határozati javaslat, és akkor az első határozati javaslat arról 

szól, hogy felülvizsgálata az önkormányzat a társulási megállapodást, és a társulási 

megállapodás június 30-ai nappal történő megszűntetéséről dönt. A megszüntető okiratot 

jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert ennek az aláírására. Az első döntés az mind a két 

képviselő-testületnél, hogy a társulási megállapodást megszünteti. 

Sallee Barbara polgármester: Ebbe nincsen módosítás? 

Lutár Mária jegyző: A megállapodás szövegében, az 5. oldal 2.5. pont köznevelési 

szerződés helyett feladat ellátási szerződés lesz.    

Ebbe nincsen módosítás. 

Sallee Barbara polgármester: Aki ezzel így egyet tud érteni, kérem, kézfeltevéssel jelezze. 

Két testület egyhangú szavazatot hozott, döntést hozott.  

Szigliget község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

73/2013. (V. 30.) Kt. sz. 

 

H a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) 

bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve felülvizsgálta a jogi 

személyiség nélküli, Szigliget székhellyel működő oktatási – nevelési 

feladatokat ellátó intézmények közös fenntartására létrehozott társulás 

társulási megállapodását. 

A felülvizsgálat eredményeképpen a Képviselő-testület az oktatási 

intézményfenntartó társulást 2013. június 30. nappal megszűnteti.  

A jegyzőkönyv mellékletét képező megszűntető okiratot jóváhagyja, 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

Határidő: 2013. május 31. 

 

Hegymagas község képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

100/2013. (V. 30.) Kt. sz. 

 

H a t á r o z a t o t 
 

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) 

bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve felülvizsgálta a jogi 

személyiség nélküli, Szigliget székhellyel működő oktatási – nevelési 

feladatokat ellátó intézmények közös fenntartására létrehozott társulás 

társulási megállapodását. 
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A felülvizsgálat eredményeképpen a Képviselő-testület az oktatási 

intézményfenntartó társulást 2013. június 30. nappal megszűnteti.  

A jegyzőkönyv mellékletét képező megszűntető okiratot jóváhagyja, 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Felelős: Sallee Barbara polgármester 

Határidő: 2013. május 31. 

 

 

 

Lutár Mária jegyző: A második döntés, amikor arról dönt a hegymagasi képviselő testület, 

hogy 2013. július 1-jei hatállyal Szigliget Község Önkormányzatával az óvodás korú 

gyermekek ellátására feladat ellátási szerződést köt.  

Sallee Barbara polgármester: És ehhez van-e módosító javaslat, az előterjesztéshez? 

Lutár Mária jegyző: Igen. Magának a szerződésnek az elnevezése feladat ellátási szerződés 

lesz, és az 1. pontjában a hivatkozás az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 46. § (1) bekezdése lesz.    

Sallee Barbara polgármester: Tehát ehelyett is feladat ellátási szerződés lesz. Szerintem be 

tudjuk mondani, hogy ahol köznevelési szerződés volt, ott módosult feladat ellátási 

szerződésre.  

Lutár Mária jegyző: Felolvasom a határozatot: 2013. július 1-jei hatállyal Szigliget Község 

önkormányzat képviselő-testületével Hegymagas községben lakóhellyel rendelkező óvodás 

korú gyermekek óvodai nevelésben való részesítésére a jegyzőkönyv mellékletét képező 

feladat ellátási szerződést köt. Felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátási szerződés 

aláírásra. 

Akkor ezt kellene Hegymagasnak elfogadni, megszavaztatni. 

Sallee Barbara polgármester: Aki a hegymagasi képviselők közül ezzel egyetért, kérem, 

kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúan meghoztuk a határozatot. 

Hegymagas község képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

101/2013. (V. 30.) Kt. sz. 

 

H a t á r o z a t o t 

 
Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 1-jei 

hatállyal Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testületével a 

Hegymagas községben lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek óvodai 

nevelésben való részesítésére a jegyzőkönyv mellékletét képező feladat 

ellátási szerződést köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátási szerződés aláírására. 

Felelős: Sallee Barbara polgármester 

Határidő: 2013. május 31. 
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Lutár Mária jegyző: Szigliget esetében pedig Szigliget község önkormányzat képviselő-

testülete 2013. július 1-jei hatállyal Hegymagas község önkormányzat képviselő-testületével 

Hegymagas községben lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek óvodai nevelésben 

való részesítésére a jegyzőkönyv mellékletét képező feladat ellátási szerződést köt, 

felhatalmazza a polgármester a feladat ellátási szerződés aláírására.  

 

Balassa Balázs polgármester: Aki ezzel egyetért, most szavazzon. Egyhangúlag. Köszönöm. 

 

Szigliget község képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

74/2013. (V. 30.) Kt. sz. 

 

H a t á r o z a t o t 
 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 1-jei 

hatállyal Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületével a 

Hegymagas községben lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek 

óvodai nevelésben való részesítésére a jegyzőkönyv mellékletét képező 

feladat ellátási szerződést köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátási szerződés aláírására. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 

Határidő: 2013. május 31. 

 

 

Sallee Barbara polgármester: Jó, akkor van-e kérdés esetleg még? Köszönjük szépen, az 

ülést akkor 17.45 órakor lezártuk. 

 

Kmf. 

 

 

 Sallee Barbara       Balassa Balázs 

  polgármester          polgármester  

 

 

 

Lutár Mária 

jegyző 


