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Napirend tárgyalása 

 
1.) Oktatási intézményeink társulási csatlakozása   

 
 
Nagy Mária megállapítja, hogy az ülés 8 fővel határozatképes, Képviselő-testület a 
napirend szerint megkezdi munkáját.  
 
Nagy Mária: Meghívott vendégeink – Sárisáp polgármestere, gazdálkodója, iskola 
igazgatója, óvoda vezetője- beavattak a Csolnoki Közoktatási Társulás működésének 
gyakorlati, pozitív és negatív tapasztalataiba, ismertetném a csatlakozás anyagi 
vonzatait. (írásos előterjesztés kiosztva, 1. sz. melléklet.). Felhívom a Képviselő-
testület figyelmét, hogy a csatlakozási szándékról 2009 március 31-ig dönteni kell. 
 
Szakács Árpád: Én az önállóság felszámolásának ellenzője vagyok, de ebben az 
esetben garanciának tekintem, hogy csupán 3 év a kötelező társulási tagság, és ez 
alatt olyan bevételre tehet szert az önkormányzat, mely más módon nem teremthető 
elő. 
 
Nagy Mária: Megértem az iskolaigazgató kételyeit, bizonytalanságát, hiszen minden 
új „bajjal” jár, mint a sárisápiak is elmondták, az első év nagyon nehéz, mind a 
szakmai feladatok, mind az adminisztrációs feladatok jelentősen megnőnek, viszont 
igen jelentős anyagi javulást jelent a társulás, mely az intézmények fejlesztését 
szolgálhatja. 
 
Hudeczné Fuzik Anna: Az anyagi előnye olyan nagy, hogy megéri ezt a plusz 
munkát. 
 
Jurkovics Béláné: Nekünk talán annyival lesz könnyebb, hogy a már „kitaposott 
úton” járhatunk. 
 
Hermann Szilárd: Mi ezen a területen még járatlanok vagyunk, nem lehet, hogy bele 
visznek valami kedvezőtlen helyzetbe? 
 
Maduda Ildikó: Én valóban tartok kicsit a társulásról, de a szakmai megbeszélésen 
azt hallom, hogy senki sem bánta meg a csatlakozást. Mindenki elcsodálkozik, hogy 
mi miért nem használjuk ki az anyagi előnnyel járó lehetőséget. 
 
Baumstark Tiborné. A közigazgatás magára hagyta a szakmát, a jegyzőket, 
pénzügyet, a társulások pedig jó lehetőséget adnak a közös szakmai munkára. Az 
Idősek Klubjának csatlakozása során kiderült, sokat tanulhattunk egymástól. 
Bízom abban, hogy az oktatási társulás esetén is több olyan intézményi, szakmai 
gyakorlattal találkozunk, ami szintén a színvonalasabb munkát segíti elő. 
 
Nagy Mária: Komoly ellenállás volt a gyerekjólét és a családsegítés társulásban 
történő ellátásával szemben, és az óta csak pozitív tapasztalatink vannak. 
 
Maduda Ildikó: Az intézményi önállóságot nagyon fontosnak tartom, ehhez 
ragaszkodom, és ebben kérem a Képviselő-testület segítségét. 
 
Nagy Mária: Iskolánkra – több évre visszamenőleg, kimutathatóan- a legtöbbet 
költöttünk. 
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Hermann Szilárd: Megnyugtatnám az iskola igazgatóját, hogy minden testületi 
tagnak szívügye az iskola, az a változás ami végbe ment az  iskola vezetés és az 
önkormányzat között, közös eredmény. Észérvekkel állunk ki az iskola mellett. 
 
Szakács Árpád: Ezzel a döntéssel csupán 3 évre kötelezzük el magunkat, van vissza 
út. A társulási megállapodás tartalma igen döntő lehet, hiszen garanciákat kell 
kapnunk arra, hogy a társulás valamennyi tagja képes lesz a hozzájárulást 
megfizetni. 
 
Nagy Mária: A már korábban társult önkormányzatok közt egy sincs olyan 
helyzetben, hogy ne tudná fizetni a költségeit. 
 
Baumstark Tiborné: A társulással kapcsolatban azt hiszem ennél több 
információval nem fogunk rendelkezni később sem, meghallgattuk a gesztor 
önkormányzatot, egy tag önkormányzatot, szakmai körökben tájékozódtunk, anyagi 
vonzatát ismerjük, úgy gondolom ezek alapján felelősség teljes döntést hozhat a 
Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület megvitatás után 8 igen szavazattal egyhangúlag meghozta 
alábbi határozatát: 
 
 

Piliscsév Község  
Képviselő-testületének 

 
8/2009.(II.10.) számú határozata 

 
Piliscsév Község Képviselő-testülete 

 
 

1.) Piliscsév Község képviselő testülete kifejezi csatlakozási szándékát a 
Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társuláshoz. 

2.) Megbízza a polgármestert, és a jegyzőt a csatlakozás törvényi feltételeinek 
előkészítésével. 

 
Felelős:  1. pont: Baumstark Tiborné jegyző 
  2. pont: Nagy Mária polgármester, Baumstark Tiborné jegyző 
Határidő:  1. pont: azonnal 

2. pont: 2009. március 31. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén Nagy Mária megköszöni a részvételt, és az ülést 
berekeszti. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

    N a g y    Mária     Baumstark Tiborné 
polgármester    jegyző 

 
 


