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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kesztölc község, Piliscsév község és Leányvár község Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2010. április 13-án tartott együttes ülésén Kesztölc község tanácstermében.
Jelen vannak:
Kesztölc község részéről: Gaál Lajos polgármester, Hertlik Mihály, Szivek Péter, Makovics Zoltán,
Mészáros János, Kochnyák Sándor és Bognárné Dr. Solymoskövi Veronika jegyző
Leányvár község részéről: Tóth János polgármester, Papp Pál alpolgármester, Adamik Sándor, Boros
László, Frank György, Hanzelik Gábor, Juhos Tamás, Kovács István, Misikné Lóczki Irén és dr.
Holicska Judit jegyző, Kertész Tiborné jegyzőkönynvezető
Piliscsév község részéről: Nagy Mária polgármester, Hermann Szilárd alpolgármester, Chrompota
Attila, Csepreghyné Nyitrai Katalin, Hudeczné Fuzik Anna, Jurkovics Béláné, Maduda Ildikó, Szakács
Árpád, Vogyeraczki Mária és Baumstark Tiborné jegyző
Meghívott vendégek: Nagyné Engler Zsuzsanna
Gaál Lajos Kesztölc község polgármestere, mint az együttes ülés levezető elnöke vezetője
köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Kesztölc község részéről 6 fő van jelen, Piliscsév
község részéről 10 fő van jelen, Leányvár község részéről 9 fő van jelen, tehát mindhárom Képviselőtestület határozatképes.
I. Napirendi pont
A közös igazgatású közoktatási intézményfenntartó társulás Társulási Megállapodásának tárgyalása
elfogadása.
Gaál Lajos átadta a szót Nagy Máriának, Piliscsév község polgármesterének.
Nagy Mária: az igazgatónőnknek lenne javaslata a névhasználattal kapcsolatban.
Maduda Ildikó: ragaszkodunk az eddigi nevünkhöz, ezért azt javasolom, hogy a jövőben
tagintézményként működő intézményeket az alábbiak szerint nevezzük el, tagintézmény Aranykapu „
Zlatá-Brána” Napköziotthonos Tagóvoda – Bölcsőde - Piliscsév és az iskola Piliscsévi Általános
Iskola Základná škola, Čív legyen.
Tóth János: javaslom tiszteletben tartani a szándékot, mondja meg minden testület, hogy milyen
néven szerepeljen az intézménye a társulásban.
Hanzelik Gábor a megállapodás 3.8. pontjában a tanács SZMSZ-re kérdezett rá, a 3.9. pontban a
pénzügyi-gazdasági ellenőrzésre, és az 5.2. pontnál javaslatot tett, hogy a társulásnak legyen induló
költsége külön megállapodás alapján.
Bognárné: A Társulási tanács SZMSZ-e a társulási tanács alakuló ülésére készül el, ott lesz majd
tárgyalva.
Tóth János elmondta, hogy május 15-ig még sok feladat van, el kell fogadni az alapító okiratokat, a
technikai működés szabályait.
Gaálné Kara Valéria: A tagintézmény-vezetők választása során hogy alakul a kisebbségi jogok
védelme?
Nagy Mária: nem sérülnek a kisebbségi önkormányzatok jogai a tagintézmény-vezetők kinevezése

tekintetében, mert 5 évre történő megválasztásuk során a véleményezési jog megmarad.
Feketéné: a kesztölci óvoda tekintetében a Kiserdei Óvoda „Horicna” Kesztölc nevet javasoljuk.
Gaál Lajos a módosító javaslatot szavazásra tette fel:
Kesztölc község Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
/2010.(IV.13.) számú Önkormányzati
Határozat
Kesztölc község Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy az alábbi nevet használja az iskolára: Kincses
József Általános Iskola Kesztölc, az óvoda tekintetében a Kiserdei Óvoda „Horicna” Kesztölc nevet
használja.
Felelős: Gaál Lajos polgármester
Határidő: azonnali
Tóth János a módosító javaslatot szavazásra tette fel:
Leányvár község Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/A/2010.(IV.13.) számú Önkormányzati
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi nevet használja az iskolára: Általános
Iskola „Grundschule”, az óvoda tekintetében Óvoda „Kindergarten” Leányvár nevet használja
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnali
Nagy Mária a módosító javaslatot szavazásra tette fel:
Piliscsév község Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
/2010.(IV. 13.) számú Önkormányzati
Határozat
Piliscsév község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi nevet használja az iskolára: Piliscsévi
Általános Iskola „Základná Škola Čív”, az óvoda tekintetében Aranykapu „Zlatá-Brána” Óvoda és
Bölcsőde Piliscsév nevet használja.
.
Felelős: Nagy Mária polgármester
Határidő: azonnal
Papp Pál: a pénzügyi-gazdasági iroda hány főből áll?
Gaál Lajos: 3 fő 4 órás dolgozóból.
További hozzászólás nem volt Gaál Lajos szavazásra tette fel a módosításokkal együtt a társulási
megállapodás elfogadását.
Kesztölc község Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
25 /2010.(IV.13.) számú Önkormányzati
Határozat
Kesztölc község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisi Közoktatási Társulás Társulási
Megállapodását a kért módosításokkal elfogadja.
Felelős: Gaál Lajos polgármester

Határidő: azonnali
További hozzászólás nem volt Tóth János szavazásra tette fel a módosításokkal együtt a társulási
megállapodás elfogadását.
Leányvár község Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
31/2010.(IV.13.) számú Önkormányzati
Határozat
Leányvár község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisi Közoktatási Társulás Társulási
Megállapodását a kért módosításokkal elfogadja. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az
53/2009.(VI.30.) - 62/2009. (VI.30.), 65/2009. (VI.30.) és a 66/2009. (VI.30.) számú határozatokat
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnali
További hozzászólás nem volt Nagy Mária szavazásra tette fel a módosításokkal együtt a társulási
megállapodás elfogadását.
Piliscsév község Képviselő-testület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37 /2010.(IV. 13.) számú Önkormányzati
Határozat
Piliscsév község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisi Közoktatási Társulás Társulási
Megállapodását a kért módosításokkal elfogadja.
Felelős: Nagy Mária polgármester
Határidő: azonnali
Az ülésen további hozzászólás nem hangzott el, Gaál Lajos megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.
K.m.f.
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