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Dr. Berecz Kálmán: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Külön köszöntöm, Kozmáné Bata
Zsuzsannát a KLIK Füzesabonyi tankerületének vezetőjét. Három testület ülésezik a közös
intézmények miatt. Az új szabályozás szerint a társulásban fenntartott intézmények ügyeiben
a döntéseket a társulási tanács hozza meg. Mégis fontosnak tartottuk, hogy évente legalább
egy alkalommal mindannyian üljünk közösen asztalhoz és a közös intézmények ügyeit így is
vitassuk meg. Meghívtuk az ülésre Feldebrő polgármesterét és testületi tagokat, Őket is
köszöntöm. Ők tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen, hiszen az iskola működtetése
Feldebrőt is érinti. Tájékoztatás jelleggel szeretnék információt adni az általános iskoláról.
Volt igazgató váltás, Barta Róbert tanár úr lett az igazgató, őt is sok szeretettel köszöntöm.
Jegyzőkönyvvezetőnek javaslom Kovács Jusztinát, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.
A jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatot a mind a három Képviselő-testület egyhangúan
elfogadta.
Dr. Berecz Kálmán: Szavazásra teszem fel a napirendi pontokat, javaslom, hogy a
meghívóban szereplő napirendeket tárgyaljuk, melyek a következők:
1.) Tájékoztató a Tarnavölgye Általános Iskola működéséről, az intézmény várható
jövőbeni helyzetéről
Előadó: Kozmáné Bata Zsuzsanna Füzesabonyi Tankerület vezető, Barta Róbert
Tarnavölgye Általános Iskola igazgatója, Pék Erika, Dománszkiné Krisztián Mária
igazgató helyettesek
2.) Beszámoló a Kápolnai Tündérkert Óvoda 2015. – 2016. évi működéséről
Előadó: Kerékgyártó Andrea vezető óvónő, Kériné Szabó Ildikó Aldebrői
tagintézmény vezető
3.) Jegyző beszámolója a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működéséről
Előadó: Gulyás Imre jegyző
4.) Egyebek.
A napirendi javaslatot mind a három Képviselő-testület egyhangúan elfogadta.
1.) Napirendi Pont: Tájékoztató a Tarnavölgye Általános Iskola működéséről, az
intézmény várható jövőbeni helyzetéről
Dr. Berecz Kálmán: Megkérem Kozmáné Bata Zsuzsanna KLIK tankerületi vezetőt tartsa
meg tájékoztatóját.
Kozmáné Bata Zsuzsanna: Köszöntök mindenkit, örülök, hogy ilyen széles körben
bemutatkozhatom és tájékoztatást adhatok a füzesabonyi tankerületről. A tankerületünkkel
kapcsolatban néhány adatot szeretnék elmondani. A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központhoz 18 intézmény tartozik. Induláskor több volt, adtunk át egyháznak is intézményt.
Van 2 alapfokú művészeti iskola, összesen 16 intézmény fenntartása és 14 működtetése
tartozik a tankerülethez. A működtetés esetében szakmai ellenőrzést, irányítást, a
működtetéssel kapcsolatos dolgok megszervezését jelenti. 1800 tanulónk és 275 dolgozónk
van, 221 pedagógus, 11 pedagógiai munkát segítő és 37 technikai dolgozó. A munkáltatói
jogkör a tankerülethez tartozik.

A napi feladatok ellátása esetében az intézményvezetők gyakorolják a munkáltatói jogokat.
Hat kormánytisztviselő dolgozik és 2 közalkalmazott, ami kevés ennyi foglalkoztatott
dolgozóra. Béremelések voltak, át kell sorolni a pedagógusokat, amivel sok a munka. Van egy
kollegánk, aki 3 ember munkáját végzi, a tanügy igazgatási feladatokat a működési
feladatokat és a projekt feladatokat. Van egy titkársági referensünk és a tankerületi igazgató.
Évente másfél milliárd forintot költünk az iskolákra, kb. a 3 év során másfél milliárdos volt
éves szinten a költségvetés. Némi érdeklődésre tart számot, hogy a tankerületekre, térségi
iskolai hálózatok jönnek létre, nálunk ez Poroszlót és Kompoltot érinti. Az alapvető
szempontok, ami alapján a választás történt pl. a megközelíthetőség, hogy nagy iskola legyen,
200 fölötti tanulói létszámmal bírjon, legyen szabad kapacitása, befogadóképessége. Az
infrastruktúrában is meg kellett felelni bizonyos feltételeknek. A végleges döntés még nem
született meg, de nagy valószínűséggel ők lesznek az iskolaközpontok. Mitől lesz kiemelt egy
intézmény? Az iskolaközpontokkal infrastrukturális fejlesztést fognak létrehozni. Nem
minden intézmény felel meg pl. a mindennapi testmozgás igényeinek, sem épületben, sem
személyügyileg. Az alapfokú művészeti oktatás feltételeit biztosítani kell. Ezek az iskolák
kapnak egy komoly fejlesztést, az egész tantestületet érintően egy módszertani tovább
képzésben kell részt venni. Ez egy országos szinten kipróbált módszer, csak nekik lesz új.
Megpróbálja a gyerekeket a logikus gondolkodásra nevelni, a munkaerőpiacra történő
felkészülésüket segíteni. Elterjedt az iskola központok kapcsán az a hír, hogy majd erőszakkal
beviszik más iskolába a gyerekeket. Nem lesz semmi ilyesmi, ez arról szól, hogy lehetőséget
kell arra biztosítani, hogy a szülő jobb feltételek közé járathassa a gyerekét. Legyen lehetőség
arra, hogy egy közeli településre elvigye a gyerekét. Akik azt szeretnék, hogy helyben
tanuljon a gyerek, erre továbbra is lehetőségük lesz. Nem kell ettől megijedni, a szülőnek a
szabad iskoláztatási joga megmarad. Jó lehetőség lesz, ha járásonként lesz egy-két ilyen
iskola, ahol jobb lehetőségeket tudnak majd kínálni a tanulók számára. Több lépcsőben
tervezik ezt a fejlesztést. A 2016-os évben nálunk ebben a két iskolában már elindul a
fejlesztés. Remélhetőleg nem fog sokat csúszni ez a fejlesztő program, uszodaépítés és
tornaterem építés is benne van ebben a programban. A káli uszoda keveset tart nyitva, nem
nagy a befogadóképessége. Tornaterem építés is lesz, de még egyeztetés alatt van, hogy
melyik iskolában. Nem biztos, hogy azt fogadják majd el, amit mi javasoltunk. A médiában
volt arról szó, hogy a KLIK megszűnik. Az állami fenntartás marad, a kettő összefüggésben
van egymással. A KLIK mint név fog megszűnni, a szervezetnek ez a struktúrája, feladat
elosztása fog megszűnni. Még nem tudjuk, hogyan fog ez kialakulni, a tárgyalások során
többfajta variáció is felmerült. Erről még nem tudok nyilatkozni, mert napról napra változnak.
A központ fog valószínűleg megszűnni. Hogy régiós, megyei vagy milyen szinten lesz, még
nem tudjuk. Valószínűleg számban csökkenni fognak. Már most is vannak, amik beolvadtak
más tankerületbe, pl. a bélapátfalvi tankerületben már Eger látja el a feladatokat. Iskolai
átszervezésekkel kapcsolatban a tankerületünket érintő átszervezések nem várhatóak. Idén
sem tettem erre javaslatot. Erről május végéig döntenek. Összevonás, megszüntetés nem lesz
idén sem. Vannak olyan kis tagintézmények pl. Nagyút, ahol 15 gyerek van, de a kormány
álláspontja az, hogy ameddig 8 szülő igényli az iskola létezését egy adott településen, addig
az állam is biztosítja. Ennyit kívántam elmondani. A Tarnavölgye Általános Iskola vezetője
fogja elmondani az itteni körülményeket. Szeretném megköszönni az önkormányzatoknak a
sok támogatást, amit az intézményeknek nyújtanak. Az önkormányzatok ugyanúgy
sajátjuknak érzik az intézményt. Nagyon sok anyagi, erkölcsi támogatást nyújtanak az
intézményeknek. Bízom a további jó együttműködésben az intézményekkel, vezetőkkel. Ha
szükség van az iskola részvételére bármiben, mi biztosítjuk a segítségünket. Ha bármi kérdés
van, szívesen válaszolok.

Dr. Berecz Kálmán: Köszönjük a beszámolót, azt javaslom, hallgassuk meg először igazgató
urat, utána tegyük fel kérdéseinket.
Barta Róbert: Köszöntök mindenkit. Barta Róbert vagyok, Egerben lakom, Kápolnára
kerültem már 20 éve tanítani. Kinevezésem 2016. február 20-tól lépett életbe és 2021.
augusztus 15-ig szól, ez több mint 5 év és kaptam egy bónusz fél évet az iskolától. Egy
idézettel szeretném kezdeni. „A vezetés cselekvést jelent, nem pozíciót.” Vezetői
tapasztalatom van, 2002-2007 között Kápolnán az általános iskolát vezettem. A tanév
hátralévő idejében a 2015. augusztusban elfogadott munkatervet kell véghezvinni. Nyílt napot
jövő héten tartunk, előttünk állnak még a beiratkozások, a Föld Napja verseny, a Majális, a
papírgyűjtés, az egészségnap, a kompetencia mérések a 6-8. évfolyamon és az iskolai
kirándulások. Az 5 éves ciklusról szeretnénk beszélni. A vezetői programomat a
pályázatomban írtam le. Az elsődleges tervemet szeretném bemutatni. Olyan iskolát szeretnék
vezetni, ami helyt áll a változó és a nem mindig jó körülményeknek, ami megállja a helyét, a
kulturális élet és közélet része. Célom, hogy az intézményünk családias, jó hangulatú iskola
legyen. Az én óráimra is jellemző a barátságos légkör, ezt szeretném kiterjeszteni az egész
iskolára, hogy a nevelők is szívesen járjanak az intézménybe. A diákok rendelkezzenek
azokkal a képességekkel, hogy a magyar társadalom hasznos emberévé váljanak. Szeretném,
ha a szülőkkel szorosabb lenne a viszony. Családi nap megszervezését is célul tűztem ki.
Alacsony a tanuló létszám, amit a szakmai segítség és fejlesztési források sem tudnak
orvosolni. Aldebrőn az első osztályban 10-11 fő lesz. A köznevelési törvényben az
osztályoknál a minimális létszám 14 fő, a maximális létszám 27 fő, a maximális létszámot
20%-kal lehet túllépni. Aldebrőn nem valószínű, hogy ez menni fog, ezért Aldebrőn,
Feldebrőn összevont létszámban tanítunk. Jól megtervezett oktatás politikával ez megoldható.
Ez kicsit negatív hangzású, de az alacsony tanulói létszám hatékony is lehet, de csak akkor, ha
megfelelő a tanulói és szülői motiváció. A szakmai és anyagi támogatás elengedhetetlen, a
pedagógusok több időt tölthetnének tehetséggondozással. A technikai fejlesztés kulturáltabbá
tenné a környezetet. Az iskolánál a külső és belső felújítás elengedhetetlen, a technikai
eszközök a munkánkat tudná fejlettebbé tenni. A vezetési programomban nem jelöltem meg
hosszú távú célokat. A közoktatás társadalmi szükséglet, nem üzleti vállalkozás. Ésszerűen
racionalizálni kell majd a működtetést. A falusi iskolák a település közművelődési életét is
meghatározzák. Egy felső tagozat megszűnése a fiatalok letelepedését is meghatározza.
Minden településnek szüksége van az iskolákra. A programomban 5 sarkalatos pontot
jelöltem meg. Hagyományok ápolása, nyitottság, megújulás, tehetségápolás és fejlesztés. A
beiskolázás esetében a „Hívogat az iskola programot” szeretném beindítani. Szeretném, hogy
az óvodások betekinthessenek a kisiskolások munkájába, szorosabb legyen a kapcsolat az
óvodával. A szülő házat is szeretném bevonni. Április 6-án nyílt napot szervezünk. Fontos
feladatunk az olvasás szövegértési kompetenciák fejlesztése. Ezen kompetenciák tekintetében
lemaradással küzdenek a diákok. Ehhez társul az önálló tanulás fejlesztése. Az alulteljesítés a
másik probléma. Sok tanuló nem a képességeinek megfelelően teljesít, ki kell deríteni, mi az
oka, pl. tanulási nehézségek, amit meg kell szüntetnünk. Cél a HH és HHH tanulók
felkarolása pl. differenciált foglalkozásokkal. Fontos a hasznos együttműködés a családsegítő
szolgálattal. A diákokat továbbtanulásukban szeretném segíteni. A diákétkeztetésben,
ösztöndíjprogramokban is szeretnénk részt venni. A tehetséggondozást 5 területen tervezzük:
nyelvi, idegen nyelvi, matematika és logika, természetismeret, testi mozgásos formák és
képzőművészeti feladatok. Versenyeken próbáljuk ezeket fejleszteni. Az ének-zene
tehetséggondozást is szeretném elindítani. Nem volna szabad ezeket a tanulókat elhanyagolni.
A táncművészet oktatását is szeretném tovább vinni. 2005-ben kötöttünk szerződést a T-dance
alapfokú művészetoktatási intézménnyel, akik a társastánc oktatást végzik. Szeretnénk
bevezetni a 2. idegen nyelv oktatást. Aldebrőn az angol az első, német a második idegen

nyelv. Kápolnán ez pont fordítva van. Sokan jelezték, hogy Kápolnán is szeretnék, ha fordítva
lenne. Nagy hangsúlyt szeretnénk fordítani a pályaorientációs tevékenységekre. A
középiskolás diákokkal szeretném a kapcsolatot tovább tartani, az Eszterházy Károly Főiskola
Gyakorló Általános Iskolával a kapcsolatot ápolni. Nevelés területén a nevelés rendszerét is
átalakítom, erőszakmentes iskolát szeretnék kialakítani. A környezeti nevelés terén szeretném,
ha elnyernénk az öko iskola címet. A kezünkben a föld jövője versenyt kiegészítve, szelektív
hulladékgyűjtők elhelyezését és versenyeken való részvételt tervezek. Cél az egészségtudatos
iskola kialakítása, egészségnap megszervezése, egészségfal létrehozása, a Vöröskeresztes
bázisiskola címre is jelentkezünk. Aktív állampolgárságra nevelés. A Kápolnai csata, az 184849-es forradalomra való megemlékezés célja a nemzeti tudat fejlesztése a diákokban. Fontos
feladat a hagyományok ápolása. Iskola történeti kiállítást tervezünk, a 10 éves jubileumra,
amikor a 3 iskola társult. 2017-ben egy évkönyvet is kiadnék, amelyben az elmúlt 10 év
eseményeit mutatnánk be. Szeretném a testvériskola feladatait erősíteni. Fontos feladat az
iskolaépület felújítása, nyílászárók cseréje, külső vakolatok cseréje, elektronikus vezetékek
korszerűsítése, vizesblokkok karbantartása, a riasztórendszer felülvizsgálata. A mindennapos
testnevelés során a tornaterem bővítése is elengedhetetlen. Aldebrőn az iskolaudvar kevés
lehetőséget ad a kikapcsolódásra. Aldebrőn található egy tinédzser park, de gördeszka vagy
KRESZ pályát is ki lehetne alakítani. Az eszközellátottságokat is javítani kell. Negyvenöt új
számítógépet kapott az iskola Kápolnán, Aldebrőn pedig 4 digitális táblát szereltünk fel. A
feleltető rendszer beüzemelése folyamatban van. Ezeket az eszközöket pályázat keretein belül
sikerült megszerezni. A pályázati feltételek területén próbálom megvalósítani, hogy pályázati
referenset jelöljünk ki. Szakmai szaktanácsadói segítséget kérünk a nevelési tanácsadókkal, a
hitoktatókkal, plébánosokkal, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, művelődési házakkal.
A környező középiskolákkal is próbálunk jó viszonyt kialakítani. Az intézmények
menedzselése, a jó hírnév megszerzése a cél, hogy a helyi közösségek az iskoláról pontos
képet kapjanak. Versenyhelyzet alakult ki, az oktatás területén is jelen van ez, fontos. Fontos
feladatnak tartom a média bevonását, a Kápolna Lapját, az iskola pedagógiai programja is
ilyen eszköz. Legfontosabb cél, hogy értékeljék az itt végbemenő munkát. Minden
megjelenésben hangsúlyozni kell az adottságainkat. Az iskolának egy honlapot szeretnénk
létrehozni. Ebben kérem az önkormányzat segítségét. A tanulók versenyeredménye is
marketingtevékenység, lehetne egy fal az iskolában erre a célra kinevezve. A felsorolt
dolgokhoz kértem a tantestület és a fenntartó támogatását, most Önöktől kérném ezt a
támogatást az elképzelés megvalósításához.
Dr. Berecz Kálmán: Köszönjük a részletes beszámolót. Van-e kérdés?
Wingendorf János: A tanórán kívül a gyerekekkel lesz-e foglalkozva, pl. színjátszó csoport,
iskola újág, sport. Régen volt színjátszó csoport, Kápolnán is volt eredményes focicsapat. Jó
lenne, ha megmozdulnánk a sport terén. A 4 településsel összefogva is meg lehetne valósítani.
Barta Róbert: A Kápolnán már működő színjátszó csoport terjeszkedik Aldebrő és Feldebrő
tekintetében. A foci tekintetében szokták a járási versenyekre vinni a gyerekeket, ahol jó
eredményeket érnek el. Nagy hangsúlyt fektetünk a sportra.
Pék Erika: Az lenne a kérdésem, hogy megtudjuk-e oldani az utaztatást, hogy a gyerekek el
tudjanak jönni Kápolnára, mert kedden és szerdán lennének ezek a próbák. 11 főről lenne szó.
Visszafelé nem tudnak jönni a gyerekek, nincs buszjárat.
Dr. Berecz Kálmán: Megoldjuk a dolgot.

Pék Erika: Június hónapban mennénk a gyerekekkel színházba. Megkérdezném Kápolnát,
hogy megoldható-e a buszigénylés?
Dr. Berecz Kálmán: Szólni kell nekünk és megoldjuk a buszigénylést.
Pék Erika: Köszönjük, tavaly is rengeteg segítséget kaptunk. A színjátszó körrel
kapcsolatban, szeretnénk Aldebrőn Pünkösdkor megrendezni, kezdetben néhány iskolát
bevonva egy olyan rendezvényt, ahol az iskolák bemutathatják azokat a színdarabokat, amiket
tanultak. Rengeteg jó színdarab készült el eddig is, ezt szeretnénk folytatni. Vannak kreatív
pedagógusok, akik ügyesek. Az egri színházzal is jó a kapcsolat, be lehetne vonni őket is a
zsűrizésbe.
Dr. Berecz Kálmán: Jó ötlet, köszönjük.
Uzelman Zoltán: Részletes volt a terv, sok sikert kívánok hozzá. Egy valamit próbáljunk
visszanevelni a gyerekeknél, hogy a személyes kapcsolat fontos. Voltak olyan híresztelések
is, hogy az aldebrői és kápolnai iskolát összevonják. Két iskola van kiemelve a tankerületben,
de miért nem kapják meg ugyanezt a támogatást a kis iskolák is?
Kozmáné Bata Zsuzsanna: Semmiféle összevonásra nincs szó, vannak olyan települések
ahol kevés gyerek születik, Aldebrőn van ilyen gond. Jelenleg az rögzített, hogy ha a szülő
igényli, összevont osztályokban van lehetőség továbbvinni az iskolát. A jelenlegi tanévről
beszélünk, még nem kaptunk ilyen felkéréseket. Amikor új dolog megjelenik a rendszerben,
mindenki a saját helyzetét elkezdi félteni. Jelenleg nincs ilyen szándék. Nagyúton is van erre
példa, hogy 14 gyerek van, de megpróbáljuk a feltételeket biztosítani, összevont osztály van.
A kis iskolákban, ahol kevés a gyerek nem fognak tornacsarnokot építeni, de lenni kell olyan
iskolának, ahol minden feltétel adott. Igyekszünk mindent biztosítani, hogy az összefont
osztályokban a fő tantárgyak oktatásakor ketté lehessen bontani. Sok esetben ez működik is.
Ebben a tekintetben a szakmaiságot a pénz fölé helyezem.
Dr. Berecz Kálmán: Köszönjük a választ, ha nincs más kérdés, tartsunk szünetet. Köszönöm
a tankerületi igazgató asszonynak, igazgató úrnak, a vezetőknek a beszámolót. Sok sikert
kívánok a munkájukhoz, a továbbiakban folytatjuk az óvodával és a közös hivatallal.
(Szünet következett.)
( Kozmáné Bata Zsuzsanna, Barta Róbert, Pék Erika, Dománszkiné Krisztrián Mária,
Verébné Szoldatics Rita és Gecse Mihály távozott.)
2. Napirendi Pont: Beszámoló a Kápolnai Tündérkert Óvoda 2015. – 2016. évi
működéséről
Dr. Berecz Kálmán: Áttérnénk a Kápolnai Tündérkert Óvoda működésére. A költségvetést
elfogadtuk, a Társulási Tanács dönt ebben alapvetően, a testületi ülésen nem is kellene erről
beszélni. Azért javasolt, mert más kérdések merülhetnek fel egy testületi ülésen, jó hallani a
mások álláspontját is. Nem kötelező róla tárgyalni, de azt javasoltam, üljünk össze a
testületekkel is. Mindig arra törekszünk, hogy nagyjából egyensúlyba kerüljön a mérleg. Az
óvodánál általában mínuszos az egyenleg. Az elszámolást csak a közös hivatalnál tudjuk
bemutatni, mert személycsere volt, sok dolgot helyre kellett tennünk. A társulási tanácsi
ülésre behozzuk, ha készen lesz. Kérem a vezető óvónőt számoljon be.

Kerékgyártó Andrea: Még csak március van, ezért nem tudunk végérvényesen pontot tenni
a végére. Mindkét intézményben maximálisan eleget teszünk az elvárásoknak, mindkét
óvodában szinte minden kolléganőnél szaktanácsadó tett látogatást, megnézték a szakmai
munkánkat. Nem kellett lényegesebb iránymutatással ellátni a kollégákat, inkább dicséretet
kaptunk. Két kolléga esett át nagyobb volumenű vizsgálaton, még három főre vár. Ami eddig
lezajlott, jól sikerült, reméljük pozitív lesz az elkövetkezendőkben is. A rendezvények, amiket
idén még tervezünk, az Anyák napja, Évzáró, Föld napja, a kirándulások, a gyermeknap és a
Magor Magyarjai Hagyományőrző Csoport is ellátogat hozzánk. A közös programokat,
amiket csak lehet a két óvodában összehozni, azt megtesszük. Szeretném megköszönni
mindhárom testületnek és polgármesternek, hogy minden esetben megkapjuk a támogatást.
Dr. Berecz Kálmán: Köszönjük. A településnek mind a kulturális, mind a településkép
szempontjából fontosak ezek az intézmények. Fontos az óvoda, hogy megtartsuk a gyerekeket
és ők minél magasabb színvonalú képzésben részesüljenek. Mindent az határoz meg, hogy
hány gyerek születik. Aldebrő-Tófalu intézményét felújítottuk, az eszközparkkal kapcsolatban
van bővítés. Kápolnán is benyújtunk egy óvoda felújítást, tervezünk bölcsődei csoportot. Ez
volt a feltétele a pályázatnak. Van-e kérdés az óvoda működésével kapcsolatban?
Ignácz Szabolcs: Az óvodai pályázattal kapcsolatban, amit benyújtottatok, úgy döntöttünk,
hogy támogatjuk. Reméljük, nem az lesz a következménye, hogy a tagintézmény le lesz
sorvasztva.
Dr. Berecz Kálmán: Nem, mert nem óvodai csoport bővítés van betervezve. Nem szükséges
több gyerek. 20%-os eltérés van engedélyezve csoportonként. Két csoportban van 1-1 fővel
több felvéve, a másikban pedig kevesebb. A pályázat, amit benyújtunk, ugyanúgy 3 csoportos
óvodáról szól. A pályázat bővítést ír elő, ami lehet csoportbővítés vagy bölcsődei csoport
indítása. Hosszútávon a 3 csoport, ami tartható nálunk. A tervezett bölcsődei csoport létszám
12 fő. Nálunk össze tudjuk szedni, nem kell máshonnan gyerekeket összeszedni. Nem
akarunk elnyomni senkit, szeretnénk, ha ott is nőne a létszám. Nem akarunk
csoportcsökkentést elérni. Minden dologban segítünk. Van-e kérdés?
Polyák Sándorné: Mint fejlesztőpedagógus járok mindkét intézményben, szeretném
Kerékgyártó Andreát megerősíteni, hogy igen magas szakmai munka folyik a kápolnai
óvodában, kívánom, hogy ilyen maradjon.
Kériné Szabó Ildikó: Távlati célok, hogy sérült gyerekeket vegyünk át más településről.
Logopédusra lesz szükség majd, szerencse, hogy Perge Krisztina jár ki Kápolnára és
Aldebrőre. Ő szeretne jelentkezni gyógypedagógiára. Szeretné, ha az önkormányzatok
támogatnák ezt, mert egyedül neveli három gyermekét. Elgondolkodtató, hogy a jövőben
legyen megfelelő szakemberünk. Bízva mindenki jóindulatában tolmácsoltam az ő kérését.
Dr. Berecz Kálmán: Emiatt már megkeresett minket Perge Krisztina. Az a probléma, hogy
az intézmény alulfinanszírozott, nincs forrás jelenleg erre, csak ha minden település tesz
hozzá. Ő egri lakos, aki kijár hozzánk ráadásul nem az intézmény alkalmazottja. Lehet
tanulmányi szerződést kötni vele, de mivel nem a mi alkalmazottunk, nehezebben tudjuk
érvényesíteni az érdekeinket. Ha a társulási tanácsi ülésre behozza, hogy milyen
időintervallumról lenne szó, mennyi az összeg, tudnánk pontosan, hogy miről lenne szó. Ő
nem a mi alkalmazottunk, a Klebelsberg intézményé, nálunk csak megbízási díja van.

Majorné Kiss Krisztina: Óriási probléma a sok beszédhibás gyerek és nagyon kevés az ilyen
oktató. Kezelni kell ezt a helyzetet, nincs logopédus, csak heti egyszer járnak ki a gyerekhez,
ami nagyon kevés. Ezt csak az tudja, akinek beszédhibás a gyereke.
Kerékgyártó Andrea: Van most egy logopédusunk, aki heti 10 órában jár Kál, Kompolt,
Kápolna iskolába, óvodába, ami nagyon kevés. Egy-két gyerekkel tud csak foglalkozni. Nincs
szakember, ha valaki ezt el akarja végezni, meg kell fognunk. Középutat kellene találni erre.
Dr. Berecz Kálmán: Ez plusz finanszírozásból fog csak menni.
Polyák Sándorné: Annyira nincs logopédus, hogy a füzesabonyi tagintézményben sincs. Ha
a gyerek így megy iskolába, ebből lesz a sok diszlexiás és tanulási problémás gyerek. Ha egy
intézmény tud ilyen lehetőséget kapni, élni kell vele. Krisztina végzettsége se teljesen
megfelelő, de nincs más lehetőség. Nagyon nagy előny a gyerekeknek, az iskolai
teljesítményben nagyon mérhető.
Hinervádli Erzsébet: Miért nem a KLIK támogatja ezt a dolgot, az ő munkaadója?
Dr. Berecz Kálmán: A pénzhiány, ami a legnagyobb probléma. Az oktatási rendszer
alulfinanszírozott.
Hinervádli Erzsébet: Ne az önkormányzat oldja meg a problémát, hanem a munkáltató.
Váczy Lajos: Ha az illető elvégzi a képzést, kaphat utána egy kedvezőbb állásajánlatot is. Mi
a biztosíték, hogy utána itt marad?
Kériné Szabó Ildikó: 8 féléves a képzés, 250 ezer Forint egy félévre a tandíj.
Wingendorf János: Minket is megkeresett már ezzel a kéréssel. Mi azért utasítottuk el, mert
csak Aldebrő önkormányzatát kérte meg, illetve mi biztosítja, hogy utána itt marad.
Dr. Berecz Kálmán: Ő megbízási szerződéssel van itt, így nehezebb a dolgunk. Sokkal
kisebb a „röghöz kötés” lehetősége. Az lenne a legjobb, ha saját embert tudnánk kinevelni, aki
itt van főállásban, itt is lakik. A saját gyerekeinkért tennénk meg. Van-e még kérdés?
Amennyiben nincs, akkor javaslom, fogadjuk el a beszámolót.
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
302016. (III.30.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Kápolnai Tündérkert Óvoda 2015-2016.évi
működéséről szóló beszámolót.
Kápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

Kápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2016. (III.30.) KT. határozata
Kápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Kápolnai Tündérkert Óvoda 2015-2016.évi
működéséről szóló beszámolót.
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2016. (III.30.) határozata
Tófalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Kápolnai Tündérkert Óvoda 2015-2016.évi
működéséről szóló beszámolót.
3. Napirendi Pont: Jegyző beszámolója a Kápolnai Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi működéséről
Dr. Berecz Kálmán: A hivatali működést is meg szoktuk beszélni. Én most megkértem
jegyző urat, hogy számoljon be a közös hivatal működéséről.
Gulyás Imre: A törvény előírja, hogy a jegyző minden évben beszámol a hivatal
működéséről. A belső ellenőrzési jelentést mellékeltem, ami a mindenkori költségvetési
beszámoló melléklete. Semmilyen olyan hibát, hiányosságot nem tárt fel, ami büntető,
szabálysértési, vagy munkajogi felelősségre vonást vonna maga után. Kápolna Község
Önkormányzata az előző évekhez képest fejlődést mutat az adóhatósági munka terén.
Kivezetjük a rendszerből, az elévült tételeket, mert torzítják az adatokat, megszüntetni viszont
nem tudjuk teljesen. Az ez évi költségvetési rendeletek előkészítése és az előterjesztések már
másak voltak, mint az előző évben. A KOMA rendszerben a bejelentkezés dokumentálása
nem történt meg helyesen. Minden települési és nemzetiségi önkormányzat vezetőt be kellett
jelenteni a NAV felé, ami nem sikerült teljesen, de ez nem csak a mi hibánkból történt. Nem
minden évben nekünk kell bejelenteni. A beszámoló készítésénél kimaradt, hogy a
kormányhivatal célellenőrzést tartott 2015-ben a polgármesteri és jegyzői illetményről.
Mindent rendben találtak. Minden kolleganőnek megköszönöm a munkáját.
Dr. Berecz Kálmán: Kiosztottunk egy táblázatot, minden bevételt, kiadást bemutatunk,
minden évben tervezünk beszerzéseket, ez bútorbeszerzés volt legutóbb. Nem tehetjük át
máshova a feladatfinanszírozást. A hivatal működése kötött. Próbáljuk fejleszteni a hivatali
munkát. Van-e kérdés?
Uzelman Zoltán: Hogy lehet, hogy más a színvonal Kápolnán és Aldebrőn, ha egy a vezetés?
Gulyás Imre: Elégedett vagyok Nagyné Erzsike munkájával Aldebrőn, de Ő már nyugdíj
előtt áll, több alkalommal hosszabb ideig beteg. Kápolnán egy fiatal, agilis kolléganőt sikerült
találni, aki jobban terhelhető.
Dr. Berecz Kálmán: Elfogadásra javaslom a beszámolót.
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

