JEGYZŐKÖNYV
Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2010. április 1-én
megtartott testületi üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Jelen vannak: Chrompota Attila
Csepreghiné Nyitrai Katalin
Hermann Szilárd
Hudeczné Fuzik Anna
Jurkovics Béláné
Maduda Ildikó
Szakács Árpád
Szmutni Tibor
Vogyeraczki Mária
Nagy Mária polgármester
Baumstark Tiborné jegyző
Bendur Istvánné jegyzőkönyvvezető
Meghívott vendégek: Gaál Lajos polgármester Kesztölc
Bognárné Solymoskövi Veronika jegyző Kesztölc
Tóth János Leányvár község polgármestere
Nagy Mária köszönti a Képviselő-testület tagjait, ügyvéd urat. Köszönti Kesztölc és
Leányvár község polgármestereit és Kesztölc község jegyzőjét Megállapítja, hogy a
testület határozatképes. A napirend tárgyalását javasolja módosítani a következők
szerint: a vendégekre való tekintettel javasolja, hogy az ülést a közös fenntartású
oktatási intézmény alapítása című napirend tárgyalásával kezdjünk, majd a két ülés
közötti események napirendi pont következzen. A rendezési terv módosításának
tárgyalására nem kerülhet sor, mert a hatóságok véleménye nem egyezik, ezért
április 13-ára egyeztető tárgyalást kellett összehívnunk, ezért a napirendet az
ülésről levesszük. Még nem döntöttünk a majálisról, de a tavalyihoz hasonlóan
ismét ballagások lesznek május 1-én, ezért május 8-án a Pilisi Szlovákok Egyesülete
megszervezi a tavalyihoz hasonlóan a közös Pilis-túrát. A tervek szerint ott fogunk
„majálisozni” a Pilisben. Az 5. napirendi pontunk lett volna a csatorna
közműfejlesztési karbantartási feladatok, –egyebek napirendi pontban majd
visszatérünk erre a napirendre.
Napirend:
Az ülés napirendje:
1. Közös fenntartású oktatási intézmény alapításával kapcsolatos feladatok
2. Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról

3. Egyebek
A képviselő-testület a napirend tárgyalásával egyhangúlag egyetért:

Napirend tárgyalása
1.

Közös fenntartású oktatási intézmény alapításával kapcsolatos
feladatok

Nagy Mária - Mint az képviselőtársaim tudják, már a tavalyi évben is volt egy
próbálkozásunk, hogy elsősorban anyagi meggondolásból a csolnoki közoktatási
társuláshoz csatlakozzunk, de nem járt sikerrel. A két szomszéd község Kesztölc és
Leányvár is már az elmúlt évben is tervezte a társulás létrehozását. Akkor
képviselő-testületünk úgy döntött, hogy ehhez mi nem csatlakozunk. Az idő
rövidsége miatt 2009-ben nekik sem sikerült a társulás létrehozása. Több tárgyalást
is folytattunk már ez ügyben, a megállapodás – jogszabályi változások miatt - az
Önöknek megküldött írásos anyaghoz képest is változott már. Kérem Jegyző
Asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselőket ezekről a módosításokról.
Baumstark Tiborné – Nagyon sok egyeztetésen vagyunk túl, jogi, gazdasági
egyeztetéseken. A két képviselő-testület – Kesztölc és Leányvár - által elfogadott
megállapodást küldtük meg írásban Önöknek. A változásokat szeretném ismertetni.
Jegyző Asszony ismerteti a változásokat.
Baumstark Tiborné – 1. oldalon óvoda nevét javítottuk, pontosítottuk a
rövidítéseket. A 3.4. pontban módosításra került az ülésén szó. A 3.2 pontban
módosítottuk a Társulási Tanács tagjainak számát 6 főre. Tehát településenként a
polgármester, plusz 1. fő. A 3.16. pontban nemcsak az óvodába, hanem a
bölcsődébe jelentkezés időpontjának meghatározását ruházza át a Társulási
Tanácsra a Képviselő-testület.
A 4.1 pontban a pénzügyi gazdasági iroda dolgozóinak jogviszonya a Munka
Törvénykönyv hatálya alá fog tartozni.
7,3 pontban szintén az óvoda neve került javításra. A 10-es pontban az intézmény
névhasználatáról még nem beszélnék, mert erről a testület még nem foglalt állást.
Egyéb módosítás nem történt a két testületi ülésen.
Nagy Mária – Kérem tegyék fel kérdéseiket.
Maduda Ildikó – A 3.16 pontban a társulási tanács hatáskörébe került az új
gyermekek beíratása, ez eddig sem volt jegyzői hatáskörben. Nem az intézmény
határozza meg az időpontot?
Nagy Mária – A Képviselő-testület állapítja meg, természetesen figyelembe kell venni
az intézmények ésszerű javaslatait.
Maduda Ildikó – A névválasztással vannak fenntartásaim. Egyáltalán a létrehozandó
új intézmény nevével kapcsolatban, mert a névhasználati rendelet szerint én úgy
értelmezem, hogy bármilyen közös igazgatású oktatási intézményt hozunk létre,
annak az intézménynek nem lehet az a neve, hogy közösség. Az lehet a neve, hogy
általános iskola, óvoda, bölcsőde. A jogszabály szerint van egy egyedi és egy
jogszabály szerinti név. Az egyedi név az értelmezésem szerint „Pilisi”, a jogszabály
szerinti név az általános iskola, az Óvoda, a bölcsőde. Szerintem sem, és a kapott
állásfoglalások szerint sem megfelelő a „Közössége” végű név.
Baumstark Tiborné – Az
törvénysértő az elnevezés.

Államigazgatási
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álláspontja

szerint

nem

Maduda Ildikó – Ha a másik két település elfogadta, akkor mi sem tehetünk mást.
Viszont az iskolánk nevére kértünk javaslatot a szülőktől, de nem találtunk olyan
nevet, ami köthető az iskolánkhoz. Az én javaslatom az iskola nevére, amíg nem
találunk megfelelő nevet: „Pilisi Általános Iskolák Közössége Tagiskolája Piliscsévi
Általános Iskola – Základná Škola Čív.
Nagy Mária – április 13-án lesz együttes ülés, ha addig lesz más javaslat, ott elő
lehet terjeszteni.
Vogyeraczki Mária – A 2.4 pontban kimaradt a bölcsődei ellátás szakfeladatszáma.
A 3.6 pontban az oktatási intézmény vezető kinevezése , főigazgatói munkakörbe
nem egyértelmű. Felette is a Társulási Tanács gyakorolja a munkáltatói jogkört?
Baumstark Tiborné – Ez egyértelmű, de belefoglalhatjuk, hogy a Társulási Tanács
gyakorolja a munkáltatói jogosítványokat.
Vogyeraczki Mária – A tagintézményeket az intézményvezető által kinevezett 1 fő
tagintézmény-vezető irányítja. A tagintézmény-vezetőt is pályázat útján nevezik ki?
Bognárné Solymoskövi Veronika Kesztölc község jegyzője – A pályázatot meg kell
hirdetni, de másképp, mint az intézményvezetői állást.
Baumstark Tiborné – Ez a kérdés a másik két testület ülésén is felmerült, mert
ilyen formában kikerülne a testületek hatásköréből a tagintézményvezető
kinevezése. De erre találunk majd valamilyen megoldást. Biztos vagyok benne, hogy
ebben a három testület véleménye egységes lesz.
Vogyeraczki Mária – Az óvodai felvehető körzet kire terjed ki?
Bognárné Solymoskövi Veronika – Nem fogjuk meghatározni, mert a bejáró
gyerekekre magasabb normatívát kapunk.
Szakács Árpád – Kérdések sora merül fel bennünk a társulással kapcsolatban. Nem
világos, hogy milyen korlátot jelentenek a törvényi változások. Ezzel most ne húzzuk
az időt! A Társulási Tanács és az alatta lévő szervezet tartozik ránk , a többi majd
rendeződik, mire beindul a társulás.
Tóth János – A Társulás létrehozása a 3 település között kötött megállapodáson
alapszik, amit a 3 település a törvényhez igazodva változtathat.
Hudeczné Fuzik Anna – A társult iskolákat, óvodákat és bölcsődéket egy
intézményvezető és egy intézményvezető helyettes irányítja. Ez nincs a
megállapodásban.
Baumstark Tiborné – Ezt
megállapodásba belefoglalni.

törvény

határozza

meg,

nem

kell

Vogyeraczki Mária – Lesz-e óvodai helyettese az igazgatónak?
érvényesülni az óvoda és a bölcsőde szakmai felügyelete?

a

társulási

Hogyan fog

Baumstark Tiborné – A szakmai felügyeletet külső szakértő ellenőrzi most is. Ez
nem lesz másként a társulásban sem.
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Tóth János – Minden intézmény a saját Pedagógiai Programja alapján dolgozik.
Önállóan teszik a dolgukat.
Bognárné Solymoskövi Veronika – Közös igazgatású intézményt hozunk létre, a
kötelező képesítésnél csak a szint van meghatározva. Nem előírás, hogy mindhárom
szakterülethez értsen. A jelenlegi intézményvezetőink tagintézmény-vezetők lesznek.
Ez biztosítja a szakmai hátteret.
Szakács Árpád – Általában fenntartással fogadok mindenféle társulást, de ha 10-15
évre előre tekintünk, akkor jobban járunk, ha most elindulunk, mert most
megválaszthatjuk, hogy kivel társulunk. Lehet, hogy erre nem lenne lehetőségünk a
későbbiek során.
Nagy Mária – Most három egy szinten lévő intézmény társul, mindhárman ismerik
egymást. Az önkormányzataink több területen is társultak. Nem mondom, hogy
nem lesz probléma, nem lesznek súrlódások, de biztosan tudom, hogy meg fogjuk
oldani.
Bognárné Solymoskövi Veronika – Ha most a piliscsévi Képviselő-testület is
elfogadja a társulási megállapodást, akkor elküldjük az Államigazgatási Hivatalhoz
törvényességi ellenőrzésre. Ez azt jelenti, hogy amikor a 3 testület együttes ülésére
elkészül az előterjesztés lehetnek még benne javítások. Természetesen addigra a
formáját is letisztázzuk.
Vogyeraczki Mária – Még egy észrevételt kell tennem, melyet a Szociális és
Egészségügyi Bizottság tett a társulási megállapodás 12.2 pontjában nem a
Képviselő-testületet, hanem az Önkormányzatot zárjuk ki.
Baumstark Tiborné – Ezzel egyetértek.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:

Piliscsév Község
Képviselő-testületének
26/2010. (IV.1.) számú határozata
Piliscsév község Képviselő-testülete a 103/2009. (XI.03.) számú határozatát a következőképp
módosítja: kötelező közoktatási és szociális feladatuk megvalósítására a Leányvár
„Grundschule” Általános Iskola, Kesztölc Kincses József Általános Iskola és Piliscsév
Általános Iskola, valamint az Óvoda „Kindergarten” Leinwar, a Napköziotthonos Óvoda
Kesztölc és Aranykapu „Zlatá-Brána” Óvoda és Bölcsőde Piliscsév közös alapítására és
fenntartására közös igazgatású közoktatási intézményfenntartó társulást kívánnak létrehozni
Pilisi Közoktatási Társulás névvel a következő feltételekkel:
1.) A kötendő társulási megállapodásban a társulás formájának „a helyi
önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv.
16. § -t választják.
2.) A társulás székhelye: Leányvár község Önkormányzata, 2518 Leányvár, Erzsébet u.
88.
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3.) A Társulás két intézményt alapít:
a) A közoktatási és szociális feladatok ellátására Pilisi Általános Iskolák
Óvodák és Bölcsődék Közössége, melynek székhelye: 2518 Leányvár,
Erzsébet u. 92-94.
b) A közösen fenntartott intézmény és tagintézményei működésével
kapcsolatos szervezési, adminisztratív és koordináló feladatok elvégzésére,
az intézmények működésével összefüggésben a társult önkormányzattal
való rendszeres és folyamatos kapcsolattartásra Pénzügyi-gazdasági
Irodát, melynek székhelye: 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.
4.) A társulás megalakulása a társult intézmények közalkalmazottainak jogviszonyát
nem érinti.
5.) A társulás megalakulásával a 3 önkormányzat többletfinanszírozáshoz jut.
6.) Az oktató-nevelő munka színvonalának javítása, a megfelelő szakos ellátottság
biztosítása, iskola- és óvodapedagógiai szempontból. Nemzetiségi célok, feladtok és
hagyományápolás. A Közoktatási törvény 16.§ (7) (8) bekezdése értelmében közös
munkaerő-gazdálkodási rendszer működtetése.

Felelős: Nagy Mária polgármester
Határidő: azonnal
Gaál Lajos – Három testületi ülést ültem végig és elmondhatom, hogy mindenki „egy
húron pendül”. Az egyhangú támogatásból is kitűnik a bizalom. A közös munka jó
eredményét látom a mostani döntésben. A három település jegyzője nagyon sokat
dolgozott az előkészítésen, köszönet érte.
Tóth János – Januártól körülbelül 8-10 alkalommal fél napokat tárgyaltak,
egyeztettek a jegyzők. Nagy munka volt a társulás előkészítése. Ahogy tapasztaltam
mindhárom képviselő-testület tudomásul vette, és látta, hogy ezt a lépést meg kelle
tennünk. Meg kell tanulni közösen együtt dolgozni. Ez a partnerség jól fog működni,
hiszen szimpátiára és bizalomra, nem pedig hatalmi szóra épül. Meg fogjuk kötni a
belső megállapodásokat, és mivel mindhárom település nemzetiségi község, ezért a
kisebbségi önkormányzatok szerepét is biztosítanunk kell.
Gaál Lajos, Bognárné Solymoskövi Veronika és Tóth János elhagyja az üléstermet
2.

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról

Nagy Mária – Az előterjesztést írásban megküldtük. Szóbeli kiegészítésként
elmondom, hogy aláírtuk a Hudecz-Kő-Virág Kft ügyvezetőjével az adásvételi
szerződést. A jövő héten lesz a Kossuth –Deák utcák munkaterület átadása, utána
kezdik a felújítást. Folyik a Béke utcai és Dózsa György utcai járdafelújítása és jövő
héten megtörténik az orvosi rendelő műszaki átadása. Az új játszótér nagyon
népszerű. Örömteli bejelentésem van, az Önkormányzati Minisztérium honlapján
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már megjelent, hogy 2,4 M. Ft támogatást kapunk az óvodai ablakcserére. Kérem,
hogy tegyék meg hozzászólásaikat a napirendhez.
Maduda Ildikó – A játszótérnek nagyon örülnek a tanulóink. A Szülői
Munkaközösség ülésén is megköszönték a szülők. Tolmácsolva a szülők kérését
kérem, hogy a játszótér használati rendjét tegyük ki, hogy a szülők felügyelni tudják
a rendet, tudják, hogy miért szóljanak.
Nagy Mária – Készülnek már a táblák, és a közterületfelügyelőt is megbíztam, hogy
vigyázzon rá.
Jurkovics Béláné – Nappal rend van, sötétedés után kell jobban odafigyelni.
Szerintem kellene lámpákat felszerelni, az visszatartó erejű.
Nagy Mária – Sehol sem őrzik éjjel a játszótereket, de a polgárőröket megkérjük,
hogy kezdjenek hamarabb. Valójában a szemlélettel van a baj. Több játszóteret
végigjártunk már, egyik sem volt tele tiltó táblákkal. Megkértem az
intézményvezetőket, hogy a Szülői Munkaközösséggel együtt óvják a játszóteret.
Hermann Szilárd – Kellene egy kisfilmet készíteni az új játszótérről és hetente ötször
levetíteni, hogy ez milyen nagy dolog, és milyen nagy értéket képvisel.
Vogyeraczki Mária – Szeretném megdicsérni a 4 asztaliteniszezőt, hogy Piliscsév
színeiben versenyzett Bardoňovóban.
Tájékoztatom Önöket, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntött a
beérkezett ösztöndíj pályázatokról. 4 pályázat érkezett, ebből 3 felelt meg a kiírási
feltételeknek, egyet a nem megfelelő tanulmányi átlag miatt el kellett utasítanunk. A
Bizottság a 3 pályázónak Vas Máriának 4,73-as tanulmányi átlagra 13 e Ft/hó,
Szaló Juditnak 4,63-as tanulmányi átlagra 10 e Ft/hó, valamint Kovács Luca
Csengének 4,2 tanulmányi átlagra 5 e Ft/hó támogatási összeget ítélt meg.
Nagy Mária – Ha már az ösztöndíjakról van szó, szeretnék felolvasni egy
köszönőlevelet, melyet Hudecz Adriána küldött a Képviselő-testületnek. (levél
felolvasva)
A levél a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta alábbi határozatát:

Piliscsév Község

Képviselő-testületének
27/2010. (IV.1.) számú határozata

Piliscsév Község Képviselő-testülete
Elfogadja a két ülés közötti eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Mária polgármester
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3. Egyebek
a.) Első lakáshoz jutó kölcsönkérelme
Nagy Mária – Mónos Viktor és Szőregi Erika piliscsévi lakosok megvásárolták a
piliscsévi Jurkovics Béla u. 2. szám alatti ingatlant. Ehhez szeretnék kérni az első
lakáshoz jutási kölcsönt. Mivel rendeletünk szerint ezt a kölcsönt csak házasok
vehetik fel, és ők élettársi kapcsolatban élnek, ezért a kölcsönkérelem nem felel meg
a rendeletben foglaltaknak.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta alábbi
határozatát:

A Képviselő-testület
28/2010. (IV.1.) számú határozata
Piliscsév község Képviselő-testülete Mónos Viktor és Szőregi Erika fiatal házasok első
lakáshoz jutásának támogatása ügyében benyújtott támogatási kérelmét elutasítja.
Felelős: Nagy Mária polgármester
Határidő: azonnal
b.) Csatorna közműfejlesztési karbantartási feladatok
Nagy Mária – Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Vízmű Zrt-től az
ígért leltár megérkezett, ezzel a Vízmű a vállalását teljesítette.
A Képviselő-testület a tájékoztatást alakszerű határozat meghozatala nélkül
tudomásul vette.

Interpellációk, bejelentések
Nagy Mária – Szakács Árpád képviselő társunk megkezdte az ÁFÉSZ ház felmérését.
Kérek minden bizottságot, hogy tegyen javaslatot az épület hasznosítására. Az előző
testületi ülésen már érkezett egy kérelem a Lövész Sportegyesülettől, de a falu
lakosai közül többen szeretnének ott boltot látni.
Vogyeraczki Mária – Jelzem, hogy az óvoda elől eltűnt a bukkanót jelző közlekedési
tábla.
Maduda Ildikó – Tájékoztatom a testületet, hogy az iskola május
hasznosanyaggyűjtést tart. Vas és papír hulladékot gyűjtenek tanulóink.

4-én

Jurkovics Béláné – A közterületfelügyelőt meg kellene kérni, hogy figyeljen oda a
gumi és műanyag égetésekre, mert azonkívül hogy veszélyes égési anyagokat bocsát
ki, kellemetlen szagot is áraszt.

7

Szakács Árpád – Sürgősen felül kellene vizsgálnunk a közterület rendeletünket,
pontosítanunk kellene, hogy csak száraz avart és csak szélcsendes időben lehessen
elégetni.
Nagy Mária - Szabályozni kell a közterületen a parkolást is, mert néhány utcában,
mint a Béke, illetve Szászvári utca – áldatlan állapotok vannak.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Nagy Mária polgármester megköszöni a
részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Nagy Mária

Baumstark Tiborné

polgármester

jegyző
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