JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. március 31. napján 1700 órakor, Sződ Község Polgármesteri Hivatal
tanácskozótermében megtartott Sződ Község Képviselő-testületének és Csörög Község
Képviselő-testületének összevont üléséről.
Napirendi pont:
1. Az Alapfokú Oktatási Intézmények működtetésére vonatkozó Társulási
Megállapodással kapcsolatos döntéshozatal
Előterjesztő: Hertel László Sződ Község Polgármestere és Dr. Császár Károlyné
Csörög Község Polgármestere (összevont képviselő-testületi ülés keretében)
Jelen vannak: A jelenléti ív szerint
Tanácskozási joggal jelen vannak:
dr. Bojtayné Benedek Gabriella Sződ község jegyzője
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde Csörög község jegyzője
Dr. Gulyás Lajos Sződ község jogi képviselője
Dr. Nyitrai Judit Csörög község jogi képviselője
Hertel László Sződ község polgármestere: Köszönti a sződi és a csörögi képviselő-testület
tagjait, a jogi képviselőket, jegyzőket, és a jegyzőkönyvvezetőt. Tájékoztatja a képviselőket,
hogy Dr. Schmuczer Istvánné Vác Város Képviselő-testület Művelődési és Oktatási
Bizottságának elnöke és Tordai Orsolya DTÖKT munkacsoport vezetője a mai ülésen nem
vesz részt.
Megállapítja, hogy a sződi 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, a testület határozatképes.
Puskás Szilveszter és Volentics Gyula jelezte, hogy később fog megérkezni az ülésre.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Erdélyi Balázs képviselőt javasolja. A képviselők a napirendi
pontot, valamint Erdélyi Balázs képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, 5 igen, egyhangú
szavazattal elfogadják.
Felkéri a csörögi polgármester asszonyt, hogy állapítsa meg a csörögi testület
határozatképességét, és szavazzanak a napirendi pontok elfogadására vonatkozóan is.
Dr. Császár Károlyné Csörög község polgármestere: Köszönti a két képviselő-testület
tagjait, az intézményvezetőket. Megállapítja, hogy 7 fős csörögi képviselő-testületből 6 fő
jelen van, a testület határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gergely László képviselőt javasolja. Megállapítja, hogy a csörögi
képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a napirendi pontokat, és Gergely László
képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.
1. Az Alapfokú Oktatási Intézmények működtetésére vonatkozó Társulási
Megállapodással kapcsolatos döntéshozatal
Előterjesztő: Hertel László Sződ Község Polgármestere és Dr. Császár Károlyné
Csörög Község Polgármestere (összevont képviselő-testületi ülés keretében)
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Hertel László Sződ község polgármestere: Csörög Község Polgármestere levélben jelezte,
illetve az elmúlt képviselő-testületi ülésen el is mondta, hogy a községben megépített óvodát
önállóan kívánja Csörög Község Önkormányzata működtetni.
Csörög Község Vác Várossal kívánt Társulási Megállapodást kötni az iskolai oktatásra
vonatkozóan, melynek ügyében megígértem, hogy közben járok a Váci Polgármesternél.
Március 31. napjáig lehet felmondani a Társulási Megállapodást, és május 31. napjáig meg
kell kötni az új megállapodásokat azért, hogy szeptemberben már a társulási normatívát tudja
az intézmény leigényelni.
A DTÖKT Kulturális és Oktatási Bizottság ülésén részt vett a Váci Képviselő-testület
Kulturális Bizottságának elnöke is, akit tájékoztattam a Társulási Megállapodással
kapcsolatosan. Én megkértem Őt, illetve a DTÖKT munkacsoportjának a vezetőjét, hogy
vegyenek részt a mai ülésen. A váci Polgármester a munkacsoport vezetőjétől zokon vette,
hogy nem tájékoztatta, hogy a sződi képviselő-testületének meghívását elfogadta, és azon az
oktatási intézmények társulásával kapcsolatosan tájékoztatást kíván nyújtani. A Kistérségi
ülésen a Váci Polgármester Úr megnyilvánulásából egyértelműen arra következtettem, hogy
nem támogatja, a Csörög és Vác között megkötendő iskolára vonatkozó Társulási
Megállapodást. Ezek után felhívtam Dr. Schmuczer Istvánnét a Váci Képviselő-testület
Kulturális és Oktatási Bizottságának elnökét, hogy a fent leírtak ismeretében nem szükséges
részt vennie a mai ülésen, mellyel Ő is egyet értett.
Váci Polgármesterrel tárgyalt a csörögi polgármester is a Társulási Megállapodás
megkötésével kapcsolatosan. A tárgyalás során Vác Polgármestere elzárkózik a Csöröggel
történő Társulási Megállapodás megkötésétől.
Lehetőségként merül fel, hogy háromoldalú Társulási Megállapodás jöjjön létre, Sződ, Csörög
és Keszeg községek között. Csöröggel csak az iskolai oktatásra vonatkozna ez a Társulási
Megállapodás, a keszegi óvoda és iskola tagintézményként működne, a társulás gesztora Sződ
lenne. Amikor elkészül a háromoldalú Társulási Megállapodás tervezete, akkor a három
önkormányzat együttesen megtárgyalja azt, és ha megfelelő, akkor kerül majd aláírásra.
Keszeg Község megküldte a sződi önkormányzat részére a Társulási Megállapodás
megkötésére irányuló szándéknyilatkozatát. Most ezt a szándéknyilatkozatot tartalmazó
határozatot is meg kell hoznia a két képviselő-testületnek is.
Továbbá a két képviselő-testületnek határoznia kell a jelenleg érvényben lévő Társulási
Megállapodás módosításáról is, mivel az óvoda megépült Csörögben, melyet Csörög Község
önállóan kíván működtetni.
Dr. Császár Károlyné Csörög község polgármestere : Nagyon kellemetlen helyzetbe
kerültem a Váci Polgármesternél, akivel már korábban beszéltem a Társulási Megállapodás
megkötéséről, és akkor nem zárkózott el ettől a lehetőségtől. Sajnos most más a helyzet,
ugyanis a DTÖKT ülésén én ismét felvetettem ezt a lehetőséget, de nem vette jó néven a Váci
Polgármester Úr. Ezt követően ismét sor került egy tárgyalásra, ahol jelen volt a váci
jegyzőnő, az Oktatási Bizottság elnöke, az Oktatási Osztály vezetője és a váci alpolgármester.
Elmondtam, hogy milyen előnyökkel jár, ha Váccal kötnénk megállapodást. A Polgármester
teljesen elzárkózott a Társulási Megállapodás megkötésétől annak ellenére, hogy nem teljesen
volt tisztába a pénzügyi adatokkal.
Hertel László Sződ község polgármestere:: Én úgy látom, hogy a Vác Polgármestere nem
vizsgálja a Csöröggel kapcsolatos Társulási Megállapodás esetleges előnyeit. Röviden,
tömören nem kíván Csöröggel az oktatási intézményekre vonatkozóan Társulási
Megállapodást kötni. Összefoglalva mind Sződ és mind Csörög önkormányzatának az lenne a
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jelenlegi helyzetben a legjobb megoldás, ha egy háromoldalú megállapodás kerülne
megkötésre Sződ, Csörög és Keszeg község között.
Dr.Császár Károlyné Csörög község polgármestere: A képviselő-testületünknek az lenne a
kérése, hogy meg szeretnénk vizsgáltatni, és átértékeltetni a Társulási Megállapodást, hogy
mindkét önkormányzatnak előnyösebb legyen. Az óvodát tagintézményként működtetnénk, az
iskolára vonatkozóan pedig, annak a lehetőségét meg kellene vizsgálni, hogy tagiskolát
működtetnénk Csörögben. 14 első osztályos elhelyezéséről kellene gondoskodnunk
szeptemberben. Ezt úgy kívánjuk megoldani, hogy az elsősök oktatása egy csörögi épületben
történne, a Sződi Hunyadi János Iskola tagintézményeként. Az ott tanító pedagógus a sződi
iskolaigazgató felügyelete alatt működne.
Dugántsi Ildikó Anna: Most vannak olyan pályázatok, amelyeken a régen bezárt iskolák újra
indítására vonatkoznak. Az a célunk, hogy előbb-utóbb Csörögben is legyen iskola, most
elkezdenénk ezt a folyamatot az első osztály beindításával. Ezt követően szeretnénk a
fokozatos bővítésre pályázati támogatást elnyerni.
Hertel László Sződ község polgármestere:: Amikor az óvoda megkezdte a működését,
akkor nem jelezte csörög, hogy tagóvodaként kívánja működtetni az óvodát. Azonban, ha az
iskola is tagintézményként működne, abban az esetben nincs értelme a háromoldalú Társulási
Megállapodást megkötni. Ugyanis, ha tagóvoda és tagiskola is működik Csörögben, akkor a
támogatás összege nem lesz több, ha Keszeg is társult önkormányzat lenne. Ami annyit jelent,
hogy ebben az esetben értelmetlen lenne Keszeggel is Társulási Megállapodást kötni.
Ha a Társulási Megállapodás háromoldalú, akkor az intézményvezetőknek a három oktatási
intézményt kell felügyelniük.
Ha most Keszegnek visszautasítanánk a megállapodásra vonatkozó szándékát, azzal elég
kellemetlen helyzetbe kerülnénk.
Dr.Bonyhády Elemér László képviselő: Én azt kérem, hogy az előző vezetéstől próbáljunk
elhatárolódni. Az elmúlt képviselő-testületi ülésen azt éreztem, hogy sok ellentét van a két
képviselő-testület között. A Társulásban működő önkormányzatok között ez nem szerencsés.
A jelenlegi Társulási Megállapodás a két község között nem működik jól, és jó lenne egy
olyan megállapodást kötni, amely mindkét önkormányzat részére előnyös.
Sajnos a csörögi gyermekek elhelyezése nagyon nehéz kérdés. Amennyiben Váccal sikerült
volna megállapodni, akkor a 14 elsős gyermek elhelyezése megoldódott volna. Mivel ez nem
sikerült, ezért terjesztette elő a polgármester asszony Csörög Község Képviselő-testületének
jelenlegi álláspontját. Szíves elnézését kérjük a sződi polgármesternek, hogy feleslegesen
folytatott tárgyalásokat a harmadik önkormányzattal.
Hertel László Sződ község polgármestere: Én úgy látom, hogy Csörög Község Képviselőtestülete eddig ellenségesen viselkedett a sződi testülettel. Nehezményeztem, hogy a jelenlegi
csörögi polgármesterrel csak a megválasztását követő 5. hónap után tudtam leülni, és
tárgyalni a két községet érintő kérdésekről. Én a választást követően, rövid időn belül vártam
a polgármester asszony jelentkezését.
Amennyiben a tagintézmény kérdését nézzük, 14 gyermek nem tesz ki egy osztály, és ha
sződi gyermekek nem férnek be a sződi első osztályba, akkor a csörögi első osztályba kellene
elhelyeznünk ezeket a gyermekeket. Én úgy gondolom, hogy ez nem lenne célszerű. Pedig ez
előbb-utóbb előfordulhat, hiszen Sződ Község lakossága rohamosan növekszik.
Sződ Község képviselő-testületének a község lakói érdekét kell néznie. Amennyiben csak 14
fős osztály indulna Csörögben, akkor az állami támogatás összegét ez negatívan érintené.
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(Puskás Szilveszter alpolgármester megérkezett, a sződi képviselő-testület létszáma 6 főre
módosul)
Hertel László Sződ község polgármestere:: Kellemetlen helyzetbe kerültünk a csörögi
polgármester asszony által tett javaslatot illetően. Sződ kényszerhelyzet miatt szorgalmazta a
háromoldalú megállapodás megkötését. Azonban a mai ülésen elhangzottak alapján
egyáltalán nem lenne szükséges a háromoldalú megállapodás.
Dr. Császár Károlyné Csörög község polgármestere. Csörög Képviselő-testülete nem
gátolja meg, hogy Keszeggel is társuljon a két önkormányzat.
Hertel László Sződ község polgármestere: De akkor nincs értelme a háromoldalú
megállapodásnak, hiszen a normatíva nem lesz több, csak az adminisztráció, illetve az
intézményvezetők feladata.
Erdélyi Balázs képviselő: Nagyon elgondolkodtató ez a helyzet. A gyermekeket a saját
településen kellene oktatni, ezt jó kezdeményezésnek tartom. Az óvoda beindítása is nagy
költséggel járt, ezért nem tudott a csörögi önkormányzat a sződi önkormányzatnak fizetni a
Társulási Megállapodásban foglaltak szerint. Most egy újabb intézményt szeretne a csörögi
önkormányzat beindítani, ami jelentős költséggel jár.
Én nem tudom, hogyan lehetne egy olyan önkormányzattal társulni, akik álláspontjukat
folyamatosan módosítják. Én egyet értek a csörögi képviselő társammal abban, hogy a
társulás közöttünk legfőképp a pénzről szólt. Én nem látom a hosszú távú együttműködés
lehetőségét.
Dugátnsi Ildikó Anna: Az óvoda tekintetében azzal van a probléma, hogy Csörög még nem
kap normatívát, az óvoda fenntartására. Csörögben több, mint 200 iskolás korú gyermek van.
Valahol el kell kezdeni az oktatás elindítását, ezért tervezzük az első osztály beindítását. Az
iskolai és óvodai nevelésért fizettünk azoknak az önkormányzatnak, ahová a csörögi
gyermekek járnak.
Nyolc év alatt nem az volt a jellemző, hogy Csörög Sződnek ne fizetett volna.
Erdélyi Balázs képviselő: Mennyire biztos, hogy a csörögi 200 iskoláskorú gyermek közül,
200 gyermek fog Csörögbe járni? Ez egyáltalán nem biztos.
Mayerné Molnár Katalin képviselő: Ha egy szülő úgy látja, hogy helyben meg vannak a
megfelelő feltételek a színvonalas oktatáshoz, akkor saját településre fogja iskolába járatni a
gyermekeket.
Dr. Nyitrai Judit Csörög község jogi képviselője: Az a cél, hogy a csörögi óvodás
gyermekeket ne vigyék el a szülők más település iskolájába.
Dr. Bonyhády Elemér László: A megoldást keresi a képviselő-testület a gyermekek
elhelyezését illetően. Mivel a váci megállapodás nem jött létre, ezért kellett más megoldást
keresni.
Hertel László Sződ község polgármestere: Amennyiben Vác Csöröggel társult volna, abból
Vácnak nem nagy előnye származott volna. Csörög részére viszont ez megoldást jelentett
volna.
Amit a mai ülésen a csörögi polgármester asszony elmondott az, teljesen kézenfekvő. Én is
ezt tettem volna.
Hertel László Sződ község polgármestere: Az elhangzottak alapján én javaslom, hogy a két
képviselő-testület hozza meg a határozatot a Társulási Megállapodás módosítását, illetve
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Keszeg Községgel megkötendő
megkezdését illetően.

Társulási

Megállapodásra

vonatkozó

tárgyalásokat

Amennyiben további kérdés nem merül fel a napirendi ponttal kapcsolatosan, kérem, hogy
hozzuk meg a határozatot. Megállapítom, hogy Sződ Község Képviselő-testülete 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2011.(III.31.) HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Csörög Község
Önkormányzat Képviselő-testületével megkötött és többször módosított Társulási
Megállapodás módosítását, valamint Keszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete
által megküldött szándék nyilatkozat alapján Keszeg Község Önkormányzatának a
társuláshoz való csatlakozását. A társuláshoz való csatlakozás feltételeiről Keszeg
Község Önkormányzat Képviselőivel tárgyalásokat kezdje meg
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a módosítás, valamint a csatlakozással
kapcsolatos tárgyalások eredményéről legkésőbb 2011. április 29. ig tájékoztassa a
képviselő-testületet.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Amennyiben a határozat szövege megfelel a csörögi képviselő-testületnek is, akkor felkérem
a Csörög Község Polgármesterét, hogy bocsássa szavazásra a határozati javaslatot.
Dr. Császár Károlyné Csörög község polgármestere: Felkérem Csörög Község Képviselőtestületét, hogy szavazzunk a Társulási Megállapodás módosításáról, illetve Keszeg
Községgel való társulási szándékról. Megállapítom, hogy Csörög Község Képviselő-testülete
6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2011.(III.31.) HATÁROZATA
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Sződ Község
Önkormányzat Képviselő-testületével megkötött és többször módosított Társulási
Megállapodás módosítását, valamint Keszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete
által megküldött szándék nyilatkozat alapján Keszeg Község Önkormányzatának a
társuláshoz való csatlakozását. A társuláshoz való csatlakozás feltételeiről Keszeg
Község Önkormányzat Képviselőivel tárgyalásokat kezdje meg
Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a módosítás, valamint a
csatlakozással kapcsolatos tárgyalások eredményéről legkésőbb 2011. április 29. ig
tájékoztassa a képviselő-testületet.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hertel László Sződ község polgármestere: Az előterjesztett módosításokat majd még
egyszer meg kell beszélnie a két testületnek.
Dr. Császár Károlyné Csörög község polgármestere: Amennyiben a Társulási
Megállapodás módosításra kerül, akkor Csörögnek azonnal lépnie kell, az OM azonosító
miatt.
5

Hertel László Sződ község polgármestere:: A társulási megállapodás tervezet szövegét
mindkét önkormányzat véleményezi, és majd a közösen elfogadott megállapodás kerül
aláírásra.
Dr. Gulyás Lajos Sződ község jogi képviselője: Kérdezi, hogy ez év április 29. napjáig meg
lesz-e a feltétele annak, hogy 1-4 osztály beinduljon Csörögben? Egy osztályt lehet indítani,
de meg kell teremteni az 1-4 osztály beindításának lehetőségét.
Dr.Császár Károlyné Csörög község polgármestere: Ennek utána fogunk nézni.
Hertel László Sződ község polgármestere: Az iskolával, mint tagintézményként az a
probléma, hogy előfordulhat, hogy sződi gyermeknek kell majd Csörögbe járniuk,
amennyiben a sződi iskola osztálylétszáma ezt megkívánja. Az óvoda vonatkozásában a
tagintézmény kérdését át kell gondolnunk.
Amennyiben további hozzászólás nincs, tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a két képviselőtestületnek további közösen megtárgyalandó napirendi pontja nincs. Megköszönöm a Csörögi
Képviselő-testület részvételét.
A csörögi képviselő-testület tagjai és az intézményvezetők elhagyják a tanácskozótermet.
Kmft.

………………………………………
Hertel László
polgármester
……………………………………….
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella
jegyző
……………………………………………….
Edélyi Balázs
jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………..
dr. Császár Károlyné
polgármester
……………………………………….
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde
jegyző
……………………………………….
Gergely László
jegyzőkönyv hitelesítő
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