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Szémán László polgármester: Üdvözli a képviselőtestület tagjait és minden kedves
vendéget. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 fő
képviselőtestületi tagból 7 fő megjelent. Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi
pontokra és azok előadóira.
NAPIRENDI PONT
1. Hencida- Váncsod Közoktatási Társulás működésével kapcsolatos egyeztetés

Előadó: Szémán László polgármester
Szalay Csaba polgármester
A képviselőtestület a napirendi pontra és előadóira tett javaslatot 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
1. napirendi pont
Szémán László polgármester: A Társulási problémára találjunk elfogadható megoldást.
Váncsod Község Önkormányzata úgy határozott, hogy kilép a Közoktatási Társulásból és
Berettyóújfaluval lép társulásba. Ebben a dologban nem született egyetértés a két
képviselőtestület között. Váncsodnak még most is fennáll egy tartozása Önkormányzatunk
felé. Szükség lenne egy hozzájárulásra a tagintézmény dolgozói bérének kifizetéséhez, ami a
mai napig nem érkezett meg, így a dolgozók nem kaptak bért. Incze Anna végkielégítését is ki
kellene fizetni. Lakatos Ferencné és Incze Anna követeli a túlórák, pótlékok kifizetését.
Ezeket mi nem tudjuk teljesíteni, amennyiben Váncsod nem fizet. Hencida úgy szerepel, mint
kifizető hely.
Szalay Csaba: Köszöntök mindenkit. A beszámolónk beadási határidejének lejárta után
következtek a problémák. Március 8-án 5,5 millió Ft-os hiány jelentkezett a részünkre. Ekkor
az hangzott el, hogy kiléphetünk a társulásból. A mi iskolánkban 9 halmozottan hátrányos
helyzetű tanuló maradt, erre volt két pedagógus. Ezt így nem tudtuk finanszírozni. Ekkor
megkereste Önkormányzatunkat Berettyóújfalu Város polgármester, hogy társuljunk
hozzájuk, mivel legtöbb gyerekünk Berettyóújfaluba jár iskolába. Többször voltunk Hencidán
személyesen tárgyalni. Szóban megállapodás született arról, hogy kilépünk a társulásból,
írásban pedig arról, hogy belépünk a másik társulásba. További takarékossági intézkedéseket
is kellett tennünk. Közel két hónap múlva tudtuk meg, hogy az érintettek nem kaptak levelet a
létszámleépítésről. Az elszámolással kapcsolatban, nem kaptunk hivatalos betekintést arról,
hogy a normatíva mennyi volt és mennyivel részesül belőle Váncsod.
Dienes Lajosné költésvetési főelőadó: Elszámoltunk augusztus 31-ig. Arról van szó, hogy a
dolgozók nem kaptak fizetést. A normatíva benne van a közlönyben, bárki megnézhette volna.
Szalay Csaba: Békével el tudtunk volna válni, ha Hencida elfogadja a kilépésünket. Szémán
László polgármester attól félt, hogy nekik kell kifizetni ezeket az összegeket. Javaslom, hogy
ügyvéd által nézessük meg mennyit kell fizetnünk. Felvállaltuk, hogy 50 %-ot kifizetünk
előre.
Szémán László polgármester: Igaz, hogy beszéltünk arról, hogy kiszáll Váncsod és visz
mindent ami hozzá tartozik. Ennek ellenére kaptunk Váncsod Önkormányzatától egy
határozatot, amiben kérik, hogy módosítsuk a társulási megállapodást. Nem tudok arra
garanciát vállalni, hogy a dolgozóknak ki tudjuk fizetni a bérét. Két hónapra kellett volna a
dolgozókat visszavenni. A két hónap időhúzással nem biztos, hogy jól járt Váncsod, mert itt
még plusz költségek is felmerültek, ami szintén Váncsodot terheli. A váncsodi dolgozók miért
nem írták alá a megszüntető határozatot?
Szalay Csaba: Nem fognak aláírni október 5-én egy szeptember 1-jén kelt határozatot. Miért
mondták vissza a normatívát?
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Dienes Lajosné költségvetési főelőadó: 2011. június 30-val elválhattunk volna, ha aláírják a
megállapodást. Ha a normatívát nem mondom vissza, fizette volna Váncsod a késedelmi
kamatot?
Kovács Mártonné: Azért jöttünk ide, hogy megoldást találjunk a problémára. Próbáljunk
olyan irányba elmenni, hogy a dolgozóinknak és Hencidának is jó legyen. Én olvastam a
megállapodást, a probléma ott kezdődik, hogy nem beszéltük meg mit kell beleépítenünk a
költségvetésünkbe. Tisztában vagyunk azzal, hogy ki kell fizetnünk azt a pluszt, amit nem
fedez a normatíva. A kilépési szándékunkat időben jeleztük, a 3,8 millió Ft-ot legutóbb
elfogadtuk. Nem azt vitatjuk, hogy ezt nem tudjuk kifizetni, csak a tanév leteltével könnyebb
lett volna. Március 8-án és 18-án voltunk itt. Szakfeladatra nem tudtuk a pedagógusokat
visszavenni, mert erre nem volt lehetőségünk. Nem adtak rá garanciát, hogy megkapjuk a
normatívát. A pénzt, amit már átutaltunk, elsősorban a dolgozók kifizetésére kellett volna
fordítani.
Szémán László polgármester: Hencida Község Önkormányzata nem tudja tovább önerőből
finanszírozni a hiányt.
Zsiga Imréné: Ezt már régen tudtátok, miért nem szóltatok? 1,7 millió Ft-ot utaltunk át
szeptember 5-én. Arról volt szó, hogy 2 millió Ft-ot majd később tudunk fizetni. Az 1,7 millió
Ft-nak az októberi fizetéseket fedezni kellett volna.
Szémán László polgármester: Fedezte is.
Zsiga Imréné: Akkor mire költöttétek?
Irimpi József: Megkezdtük időben a Társulásból való kilépést.
Szémán László polgármester: Hagyjuk már ezt a Társulásból való kilépést. Hencida ehhez
támogató jelleggel állt.
Dienes Lajosné költségvetési főelőadó: Akkor jött a bökkenő, amikor a létszámleépítést
végre kellett hajtani.
Szémán László polgármester: Miért viseljem én annak a terhét, aki ebből a helyzetből jól
jött ki. Abszurtnak tűnik ez a dolog. Váncsod egy tollvonásra akart átmenni egyik társulásból
a másikba.
Szalay Csaba: Az volt a lényeg, hogy a gyerekek nagy része Berettyóújfaluba jár.
Szémán László polgármester: Mindenki tudja, hogy fizetni kell, csak senki nem akar.
Zsiga Imréné: Szémán László te felelős vagy a dolgokért. Nem értjük a 3,8 millióból hogy
lett 9 millió Ft.
Dienes Lajosné költségvetési főelőadó: Csak a bér és járulékok vannak kifizetésre
Váncsodnak. Ha a normatívák megnézi valaki, akkor tudja a dolgokat.
Magyari Bertalan alpolgármester: Egyenlőre a béreket tisztázzuk.
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Ötvösi Gyuláné: Mikor kapunk fizetést?
Szémán László polgármester: Átadom a szót Váncsod polgármesterének.
Zsiga Imréné: Átutaltuk az 1,7 millió Ft-ot.
Szémán László polgármester: Ez az összeg átutalásra került.
Magyari Bertalan alpolgármester: Hencidát az érdekli, hogy utal-e a váncsodi
Önkormányzat vagy nem.
Szalay Csaba: Szeretném, ha a dolgozók tudnák, milyen problémákkal küzdünk.
Pesti István képviselő: A két település között van egy társulási szerződés, amiben le van írva
kinek mi a fizetési kötelezettsége.
Dienes Lajosné költségvetési főelőadó: Decemberre utaltak nekünk előleget? Nem.
Szalay Csaba: Utalni kellett volna?
Dienes Lajosné költségvetési főelőadó: Benne van a szerződésben.
Kovács Mártonné: Tudjuk, hogy ez a gyereklétszám nem bír el egy pedagógust. Normatívát
nem kértünk, mert 2009-ben az iskola és az óvoda pluszt termelt. Most hogy áll az óvoda
normatívája, mennyit kap Hencida a váncsodi óvodára?
Szémán László polgármester: Nagyjából 537.000.- Ft. normatíva igényelhető.
Kovács Mártonné: Ezek szerint az óvodát elbírja a normatíva, vagyis az óvoda elbírja saját
magát. Legalább az óvodai dolgozók bére legyen kifizetve.
Szémán László polgármester: Mi akkor tudunk fizetni, ha Váncsod finanszírozza.
Dienes Lajosné költségvetési főelőadó: Egyszerűen nincs miből fizetnünk. A jubileumi
jutalmakat sem tudjuk miből kifizetni.
Kovács Mártonné: Ritka hely ahol a felmentési idő letöltésére igényt tartanak.
Bagdi Erzsébet igazgató: Mivel itt létszámcsökkentés is volt, fizikailag nem tudtuk
megoldani a dolgokat.
Szémán László polgármester: Váncsod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
milyen jogon hozott egy olyan határozatot, amelyben felmondják az együttműködési
megállapodást. Mondtátok egy szóval is, hogy a dolgozóknak nekem kell felmondani?
Szalay Csaba: Te vagy a munkáltatójuk.
Magyari Bertalan alpolgármester: Arról beszéljünk, hogy Váncsod adott hó 30-ig át tudja-e
utalni nekünk az 1 millió Ft-ot, vagy nem. Ellenkező esetben nem lesz fizetés.

4

Göcs Csaba képviselő: Váncsodnak a pénzt utalni kell, hogy tudjunk bért fizetni.
Kovács Mártonné: Nem kell alkalmazni annyi pedagógust, ha nincs normatíva.
Göcs Csaba képviselő: Nálunk már megtörténtek a létszámleépítések.
Jenei Attila: Váncsod Önkormányzata elismerte a 3,7 millió Ft-os tartozást, ami augusztus
30-ig fennállt. Ezt két részletben megfizetjük Hencidának.
Szémán László polgármester: Nekem csak az 1 millió Ft. kell, amiből a dolgozókat ki
tudjuk fizetni.
Szalay Csaba: Fontos, hogy a dolgozóink megkapják a fizetésüket.
Szémán László polgármester: Amint Váncsodról megjön a finanszírozás, azonnal utalva
lesz a dolgozók bére.
Kovács Mártonné: Ezután bármi bajunk, problémánk van, azt beszéljük meg.
Dr. Barcsai Sándor jegyző: Az elhangzottak alapján arról született megállapodás, hogy
ezentúl minden hónapban rendezve lesz a dolgozók bére.
Szalay Csaba: Köszönjük a meghívást.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László a rendkívüli ülést 18 órakor bezárta.

k. m. f.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző
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