JEGYZŐKÖNYV
amely készült 2011. augusztus 16. napján 1800 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ
Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község Képviselőtestületének összevont üléséről.
Jelen vannak: A jelenléti ív szerint
Napirendi pontok:
1. Az alapfokú oktatási intézmények Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
2. Az alapfokú oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítása, elfogadása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Hertel László polgármester köszönti a meghívott képviselő-testületek tagjait, a polgármestereket,
jegyzőket, jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a sződi képviselő-testületből 7 fős képviselőtestületből 6 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes.
Ismerteti az ülés naprendi pontjait, melyek közül az 1. és a 2. napirendi pont került összevont ülésen
megtárgyalásra.
Papp István Sződ Község Képviselő-testületének tagja megérkezett, a sződi képviselő-testület létszáma
7 főre módosul.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Miletin Istvánné képviselőt javasolja. A képviselők a napirendi pontot 7
igen szavazattal elfogadják.
Miletin Istvánné képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, 7 igen szavazattal elfogadják
Felkéri Keszeg és Csörög Község polgármestereit is, hogy állapítsák meg testületeik
határozatképességét, fogadtassák el az összevont ülésen megtárgyalandó naprendi pontokat, illetve
jelöljék ki a jegyzőkönyv-hitelesítőket.
Majoros László: Köszönti a képviselő-testületek tagjait, a polgármestereket és jegyzőket.
Megállapítja, hogy a 5 fős Keszegi Képviselő-testületből 3 fő jelen van, a Képviselő-testület
határozatképes. Jegyzőkönyvhitelesítőnek Csiri Csaba képviselőt javasolja.
Felkéri a képviselő-testületet, az összevont ülés napirendi pontjainak elfogadására, valamint hogy a
jegyzőkönyv-hitelesítős személyére vonatkozóan szavazzanak. Megállapítja, hogy Keszeg Község
Képviselő-testülete 3 igen szavazattal a napirendi pontokat, valamint Csiri Csaba képviselőt
jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadja.
Dr. Császár Károlyné: Köszönti a képviselő-testületek tagjait, a polgármestereket és jegyzőket.
Megállapítja, hogy a 7 fős Csörögi Képviselő-testületből 4 fő jelen van, három fő igazoltan van távol,
a Képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyvhitelesítőnek Dugántsi Ildikó alpolgármester
asszonyt javasolja.
Felkéri a képviselő-testületet, hogy az összevont ülés napirendi pontjainak elfogadására, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítős személyére vonatkozóan szavazzanak. Megállapítja, hogy Csörög Község
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Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a napirendi pontokat, valamint Dugántsi Ildikó alpolgármester
asszonyt jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadja.
1. Az alapfokú oktatási intézmények Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Hertel László polgármester
Hertel László: Tájékoztatja a képviselő-testületeket, hogy a Társulási Megállapodásokat a
Kormányhivatal, valamint a Magyar Államkincstári is felülvizsgálta. A Kormányhivatal törvényességi
észrevétele alapján, valamint a MÁK észrevétele alapján a megállapodásokat módosítani szükséges.
Először a MÁK a háromoldalú megállapodás megkötését javasolta, azonban a Kormányhivatal
elfogadta a két oldalú társulási megállapodásokat. Többszöri tárgyalások eredményeként pontosan
megjelölték a szükséges módosításokat. A kifogásokat a Társulási Megállapodásban kijavítottuk, és a
javított szöveget megküldtük mind a keszegi, mind a csörögi önkormányzatnak. Ezekben a
módosításokban semmi olyan új dolog nincs, amely lényeges változás lenne. Csörög Községgel
megkötendő társulási megállapodásban a csörögi polgármester asszony jelezte, hogy a társulási
megállapodásban módosítást szeretne kérni. A kérésnek eleget tettünk, és ennek megfelelően
készítettük el az előterjesztett megállapodást. (részletesen ismerteti a módosításokat).
Kérem a sződi képviselőket, hogy először a Keszeg Községgel megkötendő Társulási Megállapodásra
vonatkozóan hozzuk meg a határozatot. Megkérdezem a képviselőket, hogy van-e valakinek a keszegi
megállapodással kapcsolatosan kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2011.(VIII.16.) HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alapfokú nevelési, oktatási
intézmények közös működtetésére vonatkozó, Keszeg Község Képviselő-testületével,
2011. május 26. napján létrejött Társulási Megállapodást a mellékletben foglaltak
szerint módosítja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hertel László: Megkérem Keszeg Község Polgármesterét, hogy szavazásra terjessze elő a Társulási
Megállapodás módosításának elfogadását, miután a jegyzőasszony ismerteti a módosításokat.
Sződ Község jegyzője ismerteti a Társulási Megállapodás módosításait.
Majoros László: Amennyiben a keszegi képviselőknek nincs hozzászólásuk, szavazzunk.
Megállapítom, hogy Keszeg Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

KESZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2011.(VIII.16.) HATÁROZATA
Keszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alapfokú nevelési, oktatási
intézmények közös működtetésére vonatkozó, Sződ Község Képviselő-testületével, 2011.
május 26. napján létrejött Társulási Megállapodást a mellékletben foglaltak szerint
módosítja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
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Hertel László: Most hozzuk meg a határozatot a Csöröggel megkötendő Társulási megállapodás
módosítására vonatkozóan. Megkérem a csörögi Polgármester Asszonyt, hogy mondja el észrevételét
a tervezettel kapcsolatosan.
Dr. Császár Károlyné: A Kormányhivatal állásfoglalásában szereplő hiánypótlás megtörtént. A
képviselő-testület nevében szeretném elmondani, hogy a „Társulás vagyona” c. fejezet d) pontjával
nem értünk egyet, ezt a pontot kérnénk törölni.
Dugántsi Ildikó: A társulás elszámolására nem csak abban az esetben kerülhet sor, ha már egy
gyermek sem jár az intézménybe. Ez van leírva a törvényben, ezért kérem, hogy ezt vegyük ki a
Társulási Megállapodás szövegéből. Sajnos nagyon gyorsan kellett döntetünk az elfogadásról. Minden
módosítást el tudunk fogadni, kivéve ezt az egy pontot. A lényeg az, hogy abban az esetben, ha
felmondja Csörög a megállapodást, és marad néhány gyerek a sződi intézménybe, akkor a Társulási
Törvény szerint akkor az elszámolásnak meg kell történnie.
Hertel László:
Erdélyi Balázs: Én kérem, hogy ismét olvassa fel a polgármester úr a d) pontot.
Hertel László ismerteti a Társulási Megállapodás d) pontját.
Miletin Istvánné: Csak abban az esetben kellene Sződnek fizetnie a vagyonmegosztás során,
amennyiben közös beruházás történnek az intézményben, tehát jelenleg nem.
Hertel László: Ez így van. Megkérdezem a képviselőket, hogy ezt a d) pontot töröljük-e a
megállapodás szövegéből, vagy nem.
A sződi képviselők egyetértenek a d) pont törlésével.
Puskás Szilveszter: Én javaslom, hogy a 10 c). pontban a „Külön megállapodás szerint” szöveg
kerüljön a meglévő szöveg helyett.
A képviselők egyetértenek az alpolgármester úr javaslatával.
Dr. Császár Károlyné: Megkérdezem a csörögi képviselőket, hogy egyetértenek-e a módosítási
javaslattal?
A csörögi képviselők egyetértenek a d) pont törlésével, illetve a módosított szöveg beépítésével.
Hertel László: Amennyiben további észrevétel, javaslat nincs, akkor szavazzunk a Csöröggel
megkötendő Társulási Megállapodás elfogadására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2011.(VIII.16.) HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alapfokú oktatási intézmény közös
fenntartására vonatkozó, Csörög Község Képviselő-testületével, 2011. május 26. napján
létrejött Társulási Megállapodást a mellékletben foglaltak szerint módosítja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hertel László: Felkérem Csörög Község Polgármesterét, hogy terjessze szavazásra a Társulási
Megállapodás módosítását.
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Dr. Császár Károlyné: Megkérdezem a csörögi képviselőket, hogy van-e észrevételük, kérdésük a
módosítással kapcsolatosan? Mivel nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy Csörög
Község Képviselő-testülete4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
135/2011.(VIII.16.) HATÁROZATA
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alapfokú oktatási intézmény közös
fenntartására vonatkozó, Sződ Község Képviselő-testületével, 2011. május 26. napján
létrejött Társulási Megállapodást a mellékletben foglaltak szerint módosítja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2. Az alapfokú oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítása, elfogadása
Előterjesztő: dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző
Hertel László: A Társulási Megállapodások módosításával egyidejűleg az intézmények Alapító
Okiratait is módosítani szükséges. Az önkormányzatok jegyzői az Alapító Okiratok tervezetét
elkészítették, és a MÁK-kal is egyeztettek. Megkérem a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse az Alapító
Okirat módosítását.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Köszönöm a keszegi jegyzőasszony segítségét, melyet az Alapító
Okiratok elkészítéséhez nyújtott. A délután folyamán a MÁK visszajelzett, hogy pontosan milyen
szöveg kerüljön az Alapító Okiratba. Az előterjesztés ennek megfelelően történt. (részletesen ismerteti
a módosítás szövegét.) Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Alapító Okiratokat a társult
önkormányzatoknak határozattal kell elfogadniuk, de azt aláírni a csörögi és keszegi önkormányzatok
képviselőinek nem kell, csak a sződi önkormányzatnak.
Puskás Szilveszter: Jelezni szeretném, hogy az óvoda vezetője nem kapta meg az Alapító Okirat
tervezetét.
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Nem értem miért nem kapta meg, én elektronikusan megküldtem
Neki.
Erdélyi Balázs: Az Oktatási Bizottság sem tárgyalta meg.
Hertel László: Hosszas egyeztető tárgyalást folytattunk a Társulási Megállapodásokkal kapcsolatosan
a MÁK-kal, illetve a Kormányhivatallal a mai napig. Ahhoz, hogy a normatívákat megkapjuk
augusztus 22. napjáig be kell küldenünk. Az Alapító Okiratokba csak a MÁK által kért módosítások
kerültek be.
Erdélyi Balázs: A Társulási Megállapodást és az Alapító Okiratot egyszerre kell elfogadnunk.
Majoros László: Az Alapító Okiratokat bármikor lehet módosítani, de most el kell fogadnunk.
Hertel László: Az Alapító Okiratot és a Társulási Megállapodás együttes elfogadása szükséges ahhoz,
hogy az önkormányzat normatívát kapjon.
Puskás Szilveszter: Én nem értem, hogy miért kell egyszerre elfogadni a megállapodást és az alapító
okiratot.
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Hertel László: Akkor tájékoztatnám a képviselőket, hogy pontosan mik voltak az előzmények. A
MÁK azt jelezte először, hogy csak háromoldalú megállapodás elfogadható. Később már a kétoldalú
megállapodást is elfogadhatónak tartotta. A Kormányhivatal is – hosszas egyeztetés után - elfogadta a
kétoldalú megállapodást, és ennek megfelelően kellett az Alapító Okiratot módosítani. A két okiratnak
egymással összhangban kell lennie ahhoz, hogy a normatívát az önkormányzat megkapja.
Puskás Szilveszter: Mi a véleménye az iskola igazgatónak az Alapító Okirattal kapcsoltason?
Dr. Bojtayné Benedek Gabriella: Ő azt mondta, hogy az legyen benne, ami az előző okirat is
tartalmaz. Kizárólag a törvényi előírásokat módosítottuk az okiratban.
Erdélyi Balázs: Én javaslom, hogy szavazzuk meg az alapító okiratok elfogadását, hogy a normatívát
megkapja az önkormányzat, azzal a feltétellel, hogy az Oktatási Bizottság az intézményvezetőkkel
együtt tárgyalja azt meg, és ha szükséges, akkor módosítsuk az Alapító Okiratokat.
Puskás Szilveszter: Én attól félek, hogy ha a szabadságolásnak vége lesz, akkor MÁK jelez felénk,
hogy hiányos az okirat. Én egyet értek Erdélyi Balázs javaslatával.
Erdélyi Balázs. Ki végzi az intézmények szakmai felülvizsgálatát?
Dr.Bojtayné Benedek Gabriella: A község jegyzője látja el.
Puskás Szilveszter: Hol van ez leírva?
Hugyecz Józsefné: Az Államháztartási Törvényben és a Közoktatási Törvényben van leírva.
Puskás Szilveszter: Véleményem szerint szakmai személynek kellene ellátni a szakmai felügyeletet.
Erdélyi Balázs: Egyet értek az alpolgármester úrral. Ugyanis ettől fejlődik egy intézmény.
Majoros László: Én is egyet értek Erdélyi Balázs javaslatával, miszerint mos fogadjuk el az Alapító
Okiratokat, és amennyiben szükséges majd a későbbiekben módosítjuk azokat.
Hertel László: Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan további kérdése, észrevétele? Mivel nincs, kérem
a sződi képviselőket, hogy szavazzunk a Sződi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának
elfogadására vonatkozóan, az elhangzott javaslat figyelembe vételével. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2011.(VIII.16.) HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződi
Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát, a mellékletben foglaltak szerint módosítja, és
elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hertel László: Kérem a keszegi polgármestert, hogy terjessze szavazásra az óvoda alapító okiratának
elfogadását.
Dr. Majoros László: Kérem a keszegi testület tagjait, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy Keszeg
Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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KESZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2011.(VIII.16.) HATÁROZATA
Keszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződi
Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát, a mellékletben foglaltak szerint módosítja, és
elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hertel László: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Hunyadi János Általános Iskola Alapító Okiratát
kell most a képviselő-testületeknek elfogadniuk. Az iskola alapító okiratának elfogadására
vonatkozóan mindhárom testületnek kell határozatot hozni.
Puskás Szilveszter: Én kérem, hogy a közel jövőben az oktatási bizottság tárgyalja meg az
intézmények Alapító Okiratait.
Erdélyi Balázs: Természetesen meg fogjuk tárgyalni, és ha szükséges, akkor a módosítást javasolni
fogja az Oktatási Bizottság.
Hertel László: Megkérdezem a sződi képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése az iskolai Alapító
Okirattal kapcsolatosan? Mivel nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a sződi
képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2011.(VIII.16.) HATÁROZATA
Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződi Hunyadi
János Általános Iskola Alapító Okiratát a mellékletben foglaltak szerint módosítja, és
elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hertel László: Megkérem a polgármestereket, hogy terjesszék képviselőik elé a Hunyadi János
Általános Iskola Alapító Okiratának elfogadását.
Majoros László: Megkérdezem a keszegi képviselőket, hogy van-e kérdésük az alapító okirattal
kapcsolatosan? Mivel nincs, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy Keszeg Község 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

KESZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2011.(VIII.16.) HATÁROZATA
Keszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hunyadi János Általános Iskola
Alapító Okiratát a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Dr. Császár Károlyné: Megkérem a csörögi képviselőket, hogy mondják el véleményüket az iskola
alapító okirattal kapcsolatosan. Mivel nincs észrevétel, kérem, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy
Csörög Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
136/2011.(VIII.16.) HATÁROZATA
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hunyadi János Általános Iskola
Alapító Okiratát a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hertel László: Van-e további hozzászólás, kérdés? Mivel nincs, megköszöni a képviselő-testületek
részvételét az ülésen, és az összevont Képviselő-testületi ülést bezárja.

Kmft.

……………………………………
Hertel László Sződ Község polgármestere

…………………………………………..
dr. Bojtayé Benedek Gabriella jegyző

……………………………..
Miletin Istvánné jegyzőkönyvhitelesítő

…………………………………..
Majoros László Sződ Község polgármestere

……………………………………….
Hugyecz Józsefné jegyző

……………………………………………..
Csiri Csaba jegyzőkönyvhitelesítő

………………………………………..
Dr. Császár Károlyné Csörög Község polgármestere

………………………………….
Dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző

………………………………………..
Dugántsi Ildikó jegyzőkönyvhitelesítő

7

