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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az elmúlt évi és az ez évi költségvetések tervezésénél is számot adtunk arról, hogy a 
közoktatási társulásokhoz csatlakozott önkormányzatok többsége nem fogadja el az általuk 
megfizetendı hozzájárulások mértékét. A 2011. évi költségvetés tervezése folyamán elıször 
levélben kerestük meg a társult települések polgármestereit. Csatoltan megküldtük az 
intézmények költségvetéséhez készített referencia lapot, az intézményi egyeztetési tárgyalás 
jegyzıkönyvét és az egy ellátottra jutó kiadás számítását. A levélben jeleztük, hogy az 
elfogadható költségvetéshez további egyeztetésre és kiadáscsökkentésre van szükség. 
Ezt követıen 2011. február 1-én került sor az elsı társulási egyeztetésre, amely 
eredménytelenül zárult, illetıleg azzal hogy Pásztó polgármestere nyilatkozott, miszerint az 
intézmények költségvetését tovább, max. 4 %-al lehet csökkenteni. Az egyeztetésen és az 
elızetes levélben kértük, hogy az elızı évi meg nem fizetett hozzájárulást is tervezzék 
költségvetésükben. 
A második egyeztetést február 7-re hívtuk össze, ahol a 4 %-ak csökkentett intézményi 
költségvetést és a csökkentett hozzájárulást a társult települések megismerték. 
A jelenlévık közül Mátraszılıs polgármestere egy általuk készített számítást mutatott be, 
mely szerint az tılük kérhetı hozzájárulás mértéke 1.028.804.- Ft. Ez esetükben egy fıre 
vetítve 8.645.- Ft. Az általunk számított 107.808.- Ft/fı-höz képest az eltérés 99.163.- Ft, az 
összes mátraszılısi gyermek létszámra számítva pedig 11.800.456.- Ft. 
Mátraszılıs Polgármestere a bemutatott számítás mellett, illetve azzal ellentétben azt 
nyilatkozta, hogy Mátraszılıs 5.000.000 Ft-ot hajlandó hozzájárulásként megfizetni. 
Bokor Polgármestere úgy nyilatkozott, hogy abban az esetben el tudja fogadni a 4 %-os 
csökkentés által változó hozzájárulás mértékét, ha a 2010. évi követelésünkrıl lemondunk. 
Kértük a településeket, hogy az általunk készített számítást terjesszék képviselı-testületük 
elé. 
Végeredményben ez az egyeztetés is eredménytelenül zárult.  
Ezt követıen levélben is megerısítettük az egyeztetésen elhangzottakat, miszerint kértük a 
2011-es hozzájárulás mellett a 2010. évi meg nem fizetett hozzájárulást is tervezzék 
költségvetésükben, illetve a képviselı-testületük ezirányú döntésérıl február  28-ig 
szíveskedjenek értesítést küldeni. Határidıig két település, Cserhátszentiván és Kutasó 
küldött levelet, melyben jelezték, hogy testületeik elfogadták a hozzájárulást és betervezik 
költségvetésükben a 2010. évi meg nem fizetett költséget is. 
Március 11-én újabb levelet írtunk a nem válaszoló önkormányzatoknak, kérve, hogy 
döntésükrıl március 17-ig tájékoztassanak. Március 16-án Alsótold értesített, hogy 
költségvetésükben tervezték a kért hozzájárulást, március 17-én Mátraszılıs levélben 
tájékoztatott, melyben ugyanaz szerepel, amely az egyeztetésen elhangzott, azaz: 
1.028.804.- Ft elismert hozzájárulás mellett 5.000.000.- Ft-ot tervezett költségvetésében, 
továbbá az elmúlt évi 9.000.000.- Ft-ot meghaladó követelésünket nem ismeri el. Végül 
március 28-án érkezett Felsıtold levele, amely arról tájékoztat, hogy elfogadják a 
hozzájárulás mértékét. 
Jelenleg tehát két település, Garáb és Bokor döntését nem ismerjük, közülük Garáb 
településrıl jelenleg egy gyermek sem jár intézményeinkbe. 
Összegezve azt állapítjuk meg, hogy a Cserháti településekkel fennálló társulási 
megállapodásban foglalt feltételek nagyrészt teljesülhetnek 2011. évben. A Mátraszılıssel 
fennálló társulási megállapodás viszont ilyen feltételekkel nem tartható fent. A megállapodás 
VI./3. pontjában szerepel, hogy a felek „… a jelen megállapodásból eredı, illetve a társulás 
mőködése során esetlegesen felmerülı vitás kérdéseket elsıdlegesen egymás között, 
tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni”. 



A 2010. évi – megállapodásban szereplı elfogadott költségekbıl a mátraszılısi gyerekekre 
jutó - költséget havonta kiszámláztuk, amit nem fizettek ki. Az eredeti számlát áthúzva, nem 
érvényesíthetı felirattal visszaküldték. Ezt követıen a megállapodás alapján azonnali 
beszedési megbízást nyújtottunk be, amit az OTP felhatalmazó levél hiányában nem 
érvényesített. 
Megállapítható, hogy Pásztó törekedett a konszenzusra. Többszöri tárgyalás ( 2010 és 2011 
között ) és levelezés eredményeként 4 településsel sikerült megegyezni, egy település 
jelenleg nem érdekelt ( nincs gyermek ) egy település pedig jegyzıkönyvben nyilatkozott a 
2011 évi hozzájárulás elfogadásáról a 2010 évi követelésünk elfogadása nélkül. 
Tény viszont, hogy Pásztó igénye és Mátraszılıs nyilatkozata között 2011 évre vonatkozóan 
közel 8.000 e Ft, 2010 évi kötelezettségükre vonatkozóan pedig 9.000 e Ft-ot meghaladó a 
különbség.  
Ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan, ezért a társulási megállapodásban foglaltakat nem tudjuk 
érvényesíteni, a társulást meg kell szüntetni, vagy a megállapodást fel kell mondani. 
 
Az elıterjesztéshez csatoljuk az intézményfenntartásra vonatkozó társulási megállapodást, és 
a költségvetés illetve hozzájárulás egyeztetése tárgyában keletkezett dokumentumokat.  
 
Mindezek ismeretében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elı. 
 

Határozati javaslat 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megállapítja, hogy a 2007. július 
18-án Mátraszılıs Községi Önkormányzat Képviselı-testületével közoktatási 
intézmény közös fenntartására kötött társulási megállapodásban foglalt feltételek 
közül a III. pont 1. pontban nevesített költségvetési hozzájárulás mértékének 
évenkénti meghatározása és elfogadása 2010. és 2011. évekre vonatkozóan nem 
vezetett eredményre. Pásztó Város Önkormányzata informális és formális utakon is 
megpróbált egyetértésre jutni. Ezt személyes, szők körő megbeszélések, hivatalos 
egyeztetı eljárások és levelezések útján próbálta elérni. Pásztó Város Önkormányzata 
az érintett intézmény költségvetését minkét évben a lehetı legminimálisabb szinten 
határozta meg. 2011. évben ennek érdekében 5 fıs létszámcsökkentéssel és egyéb 
költségcsökkentı intézkedésekkel 13,3 %-os mértékben csökkentette a hozzájárulás 
mértékét. Mátraszılıs Község Önkormányzata ennek ellenére sem a 2010. évi, sem a 
2011. évi általunk jogosan kért hozzájárulást nem fogadta el. Az általa felajánlott, - 
2010. évre 2.000 eFt, 2011. évre 5.000 eFt - hozzájárulás összességében több mint 
17.000 eFt-tal kevesebb Pásztó Városi Önkormányzat jogos igényénél, követelésénél.  

2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselı-testülete nem tudja tovább tolerálni és 
elfogadni Mátraszılıs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének álláspontját. A 
meg nem fizetett hozzájárulás hiányt keletkeztet, ami veszélyezteti a város 
költségvetését. Az egyeztetési folyamatból megállapítható, hogy Mátraszılıs 
álláspontjában nem várható pozitív elmozdulás. 



3. Mindezek ismeretében Pásztó Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
Mátraszılıs Községi Önkormányzat Képviselı-testületével 2007. július 18-án 
közoktatási intézmény közös fenntartására kötött társulási megállapodás 
megszüntetésérıl határoz, a megállapodás V. pont 2. pontjában foglaltak figyelembe 
vételével 2011. július 31-i hatállyal. A döntésrıl értesíti Mátraszılıs Községi 
Önkormányzat Képviselı-testületét, egyben kéri hogy hasonló tartalmú döntését 
hozza meg, s azt közölje Pásztó Város Önkormányzatával 2011. április 30-ig. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: azonnal 

4. Amennyiben Mátraszılıs Községi Önkormányzat Képviselıtestülete ilyen tartalmú 
döntést minısített többséggel nem hoz, 2011. április 30-ig és eddig az idıpontig 
Pásztó Városi Önkormányzatát nem értesíti, úgy a 3. pontban foglalt megállapodást 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselı-testülete ezennel 2011. december 31. 
napjával felmondja. 

5. A polgármester a társulás megszőnésével kapcsolatos elszámolás érdekében a 
szükséges intézkedést tegye meg.  
Felelıs: polgármester 
Határidı: értelemszerően 

 
 
 
 
Pásztó, 2011. március 28. 
 
 
         Sisák Imre 
        polgármester 
  
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes fıjegyzı 
 
  


