Deutsche Selbstverwaltung Kroisbach
Német Önkormányzat Fertőrákos
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+36 99 530-024; Fax : +36 99 530 024; Mobil: +36 30 364 7983
dsv.kroisbach@freemail.hu

2/2019. sz. JEGYZŐKÖNYV
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban 2019. február 18. napján
18.00 órakor megtartott rendes Német Önkormányzat Fertőrákos nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Palkovits János elnök,
Huber Hedvig Erzsébet elnök-helyettes,
Herczegné Pákozdi Marietta képviselő,
Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető,
Horváth Erzsébet gazdálkodási ügyintéző,,
dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.
Palkovits János elnök:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitom.
Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének
9/2019. (II. 18.) NÖ számú H a t á r o z a t a
1. A Fertőrákosi Általános Iskola és AMI (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) és a Fertőrákosi
Polgármesteri Hivatal (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.) közötti feladatmegosztási megállapodás
jóváhagyása.
Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök.
2. Német
Önkormányzat
Fertőrákos
(előirányzatmódosítás)
Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök.

2018.

évi

költségvetésének

módosítása

3. Német Önkormányzat Fertőrákos 2019. költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó középtávú
terveiről szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János NÖ Elnök.
4. Egyebek.
Felelős: Palkovits János Elnök
Határidő: azonnal
Palkovits János elnök:
Térjünk rá az első napirendi pontra. Feladatmegosztási megállapodás, volt már erről szó az előző ülésen. A
települési önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadta el az előző ülésén és kértek egy módosítást, hogy a
támogatás mértéke a mindenkori pénzügyi előadó bérének és járulékainak 50 %-a legyen, ne egy fix összeg.
Ez volt benn korábban is, ezt lealkudtuk 2 millió forintra, de ezt nem fogadták el. A megállapodás is felül lett
vizsgálva, hogy kinek mi a feladata, ami korrektül le van fektetve. Eddig is jó volt a hivatal és az iskola
munkakapcsolata, reméljük ezután is így lesz.
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Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes:
Kaptunk egy előterjesztést, amiben konkrét összeg volt és utána egy újat az 50 %-ról?
Dr. Nagy Attila jegyző:
Igen, a települési önkormányzat testülete nem fogadta el a konkrét összeget és az eredeti verziót kéri a
megállapodásba.
Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes:
Annyit látok még, hogy eddig a KIRA rendszerben a személyügyi munkákat a hivatal látta el, most az iskola.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Igen, többek között ez is módosítva lett.
Palkovits János elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot fogadtuk el:
Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének
10/2019. (II. 18.) NÖ számú H a t á r o z a t a
A Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete a határozat elválaszthatatlan mellékletét
képező, a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Fertőrákosi
Polgármesteri Hivatal között létrejövő Feladatmegosztási megállapodást jóváhagyja, továbbá
felhatalmazza az intézmény vezetőjét a megállapodás aláírására.
Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete felkéri az Elnököt, hogy a megállapodásban
foglalt pénzügyi kötelezettségeket az intézmény és a nemzetiségi önkormányzat költségvetésében
vezesse át.
Felelős:
Határidő:

Palkovits János
intézményvezető
2019. február 28.

elnök

és

Orbánné

Kalmár

Judit

Feladatmegosztási megállapodás jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Palkovits János elnök:
Térjünk rá a következő napirendi pontra. Előirányzat módosítása. Az előterjesztést írásban mindenki
megkapta, megkérdezem, van e valakinek kérdése?
Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes:
A 2. pontban a feladatalapú támogatás előirányzat módosításként szerepel?
Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó:
A Német Önkormányzat feladatalapú támogatása 1.320.748.- Ft volt, mely összeg többletbevételként került
rendezésre, mert év közben kaptuk meg, a költségvetés tervezésénél nem ismertük.
Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes:
Az Iskola a Szülői Munkaközösségtől 356.835.-Ft-ot kapott támogatásként. Ez mi pontosan?
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Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető:
Régebben, ha a szülők gyűjtöttek pénzt valamire pl. karácsonykor sütivásáron, akkor azt odaadták egy
tanárnak, vagy valamelyikük őrizgette. Én most azt kértem, hogy ezt adják át az iskolának hivatalosan, hogy
ne legyenek átláthatatlan dolgok. Az iskola használja fel, és természetesen a szülők is tehetnek rá javaslatot.
Palkovits János elnök:
A 600.000 forintól pedig a testület döntött decemberben.
Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető:
Lassan fel is kerülnek a karnisok. Vettünk szekrényeket is, melyek fából vannak, így minden diáknak lesz
szekrénye.
Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes:
Dologi kiadásokból beruházásra kellett áttenni?
Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó:
Ezek a szekrények.
Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető:
Az interaktív táblák esetleges elromlása miatt minden évben tartalékolunk erre pénzt, de ha nem romlik el,
akkor decemberig átcsoportosítjuk.
Palkovits János elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot fogadtuk el:
Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének
11/2019. (II. 18.) NÖ számú H a t á r o z a t a
A Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testülete megtárgyalta a Német Önkormányzat
Fertőrákos 2018. évi költségvetésének módosításáról (előirányzatmódosítás) szóló előterjesztést és a
6/2018. (II. 26.) önkormányzati határozat 2. §-át a következők szerint módosítja:
A képviselőtestület a Német Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét
143.740.487,--Ft-ban, a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bevételi és kiadási
főösszegét 160.859.943,--Ft-ban állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

Palkovits János elnök
azonnal

Palkovits János elnök:
Térjünk rá a következő napirendi pontra.
Horváth Erzsébet gazdálkodási előadó:
Az önkormányzat középtávú terveiről is kell egy előterjesztést készítenünk. Nullás lesz, mert hitelfelvételünk
és értékpapírunk nincs.
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Palkovits János elnök:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot fogadtuk el:
Német Önkormányzat Fertőrákos Képviselő-testületének
12/2019. (II. 18.) NÖ számú H a t á r o z a t a
Német Önkormányzat Fertőrákos az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A.§-a
alapján megtárgyalta a saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évben és azokat az alábbiak szerint határozza meg:
2020.év

2021.év

2022.év

közhatalmi bevételek

-

-

-

működési bevételek

-

-

-

saját bevételek összesen

0

államháztartással szembeni nettó adósság

-

-

-

értékpapír összesen

-

-

-

adósságot keletkeztető ügyletek összesen

0

0

0

0

0

Felelős: Palkovits János elnök
Határidő: folyamatos
Palkovits János elnök:
Térjünk át az egyebekre.
Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes:
Úgy tudom, hogy a testület kapott egy újabb levelet iskolaügyben.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Pénteken érkezett postán, iktatás alatt van.
Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes:
Mi szerepel benne?
Dr. Nagy Attila jegyző:
Feltesznek kérdéseket, mert szerintük vannak még olyan kérdések, melyekre nem kaptak választ az iskolában
tartott megbeszélésen.
Herczegné Pákozdi Marietta képviselő:
Ott volt a lehetőség, mindenki kérdezhetett és válaszoltak rá. Én nem foglalkoznék vele.
Palkovits János elnök:
Akik ezt kezdeményezték, közösen léptek fel. Lehetett látni, hogy kezdtek elcsitulni a hangok a megbeszélés
előrehaladtával. Mindent megbeszéltünk.
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Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes:
Ha így lenne, akkor nem jött volna új levél.
Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető:
Kifogásolták a szülői szervezet működését. Az úgy épül fel, hogy az osztályokban megválasztott személyek
tagjai az iskolai szervezetnek is. A korábbi elnök lemondott az osztályában, így nem lehet tag, vagy elnök az
iskolai szervezetben. Kértem, hogy jöjjön el beszámolni az előző évről, de sms-ben jelezte, hogy nem jön el.
Most tartottak egy ülést, de csak annyit tudok, hogy voltak lemondások, de Honecker Anikó maradt az
Elnök. Ez egy szuverén szervezet, nincs beleszólásunk a működésükbe.
Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes:
Behozzuk a következő ülésre? Szeretném, ha foglalkoznánk a levéllel, az nem megoldás, hogy nem
válaszolunk rá. hozzuk be a következő ülésre, de addig is kapja meg mindenki beszkennelve. Mindenkinek,
szülőknek, fenntartónak és az iskolának is az az érdeke, hogy megnyugtatóan megoldjuk a problémát
Palkovits János elnök:
Kiküldjük mindenkinek holnap és megbeszéljük.
Herczegné Pákozdi Marietta képviselő:
Ezt nem fogod tudni lezárni. Ott volt a lehetőség, ott kellett volna elmondani mindent.
Huber Hedvig Erzsébet Elnök-helyettes:
De maradtak sajnos megválaszolatlan kérdések. Pl. én is tettem fel kérdést, amelyre a szülői értekezleten
válaszolt ugyan a Judit, de továbbra sem értem, hogy miért nem hirdetjük meg a német tanítói és matematika
tanári pozíciót, amikor emiatt elmaradnak az órák. Mai hír, hogy az első osztályban február eleje óta
nincsenek német órák.
Orbánné Kalmár Judit Intézményvezető:
Azt kértem a megbeszélés után az osztályfőnököktől, hogy amennyiben még felmerülnek kérdések a szülői
értekezleten, szóljanak nekem. Nekem nem jeleztek. Ha ez sokáig folytatódni fog, a tanári karból sokaknak
elegük lesz, hogy meghurcolják őket és elmennek inkább Sopronba tanítani. A nyolcadikos osztályba többen
jelezték nekem, ha kell egy ellenkampányt indítanak és ők is gyűjtenek aláírást. Azt mondtam nekik, hogy
ezt nem szeretném. A szülői munkaközösség vezetője a férjével a tornatermi gyűlés utáni napon felkeresett a
férjével és elmondták, hogy ezt nem így gondolták. Német tanár ügye. Egy német tanár beállt, egy pedig
szeptemberben fog. Aki a másodikosoknál a Sára néni helyett lenne, pedig betegállományban van, amióta ez
kitört. Matektanár. Októberben elment, szétosztottuk az óráit. Az 5. és 6. évfolyamban feltanít az alsós, mert
azt megteheti, a 7. évfolyamot a Zsolt, a 8. évfolyamot én viszem. Az utolsó két évre szakmailag nem jó, ha
állandóan változnak a tanárok, ezt nem vállalom be. Ezeket az órákat elosztottuk, a tantárgyfelosztást és az
órarendet is módosítottuk, ezt az évet kivisszük így, ezért nincs hirdetve matek tanár. De nem is kell, majd
csak szeptembertől. A szülői szervezet pedig azért van, hogy képviselje a szülőket, ha valami gond van és
jelezzék az iskola felé. Ők választották meg a tagokat.
Palkovits János elnök:
Kiküldjük mindenkinek holnap a levelet és egyeztetünk a lépésekről.
Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom.
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Kmf.
Palkovits János
Elnök

Huber Hedvig Erzsébet
Elnök-helyettes
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