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Szám:

/2009.

JEGYZŐKÖNYV
felvéve Leányvár Község Képviselő-testületének és Pilisjászfalu Község Képviselő-testületének
2009. március 31. napján tartott rendkívüli együttes ülésén
Az ülés helye: Leányvár Község Polgármesteri Hivatala tanácstermében
Az ülésen megjelentek:
A leányvári képviselő-testület tagjai:
Tóth János polgármester
Papp Pál alpolgármester
Adamik Sándor képviselő
Boros László képviselő
Csobán Zoltán képviselő
Hanzelik Gábor képviselő
Juhos Tamás képviselő
Kovács István képviselő
Frank György képviselő
Misikné Lóczki Irén képviselő
Meghívott vendég:
Dr. Holicska Judit jegyző
Sztabina Zsoltné jegyzőkönyvvezető.
Tóth János: Köszönti a megjelenteket. A Képviselő-testület megválasztott létszáma 10 fő, jelen
van 10 fő. Tóth János megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Tóth János megkérdezte, hogy a napirenddel egyetért-e a testület?
A leányvári Képviselő-testület 10 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
I. Napirendi pont
Intézményfenntartó társulással kapcsolatos teendők egyeztetése
Tóth János elmondta, hogy Gál Lajos kesztölci polgármester és Bognárné jegyző felkeresték, azzal
kapcsolatban, hogy intézményi társulást szeretnének kialakítani Leányvárral.
Papp Pál megkérdezte, hogy hány órát kell áttanítani, hogy ne legyen „papírtársulás”.
A jegyző elmondta, hogy a kesztölci jegyzőnő megnézte és nincs kötelező óraszámhoz kötve, de ő
is utána néz az alpolgármester kérésének megfelelően.
Papp Pál: Szinte hihetetlen, ha néhány órát áttanítanak, attól létezik a társulás és ezt az állam
milliókkal finanszírozza.
Csobán Zoltán elmondta, hogy a társulásnak az is előnye lehet, hogy a szakos tanárok helyzetét
meg lehet oldani. Az is előny, hogy a kesztölci polgármester pedagógus is egyben. A cél az legyen,
hogy a gyerekek minél jobb színvonalon tudjanak tanulni.
Hanzelik Gábor szerint kiadási megtakarítások is lehetnek. Leányváron jelenleg vannak olyan
szakos tanárok, akinek úgy kell összevadászni a kötelező óraszámát.
Boros László elmondta, hogy neki kételyei vannak az áttanítással kapcsolatban.
Tóth János elmondta, hogy a környékünkön 3 társulás működik már. Tokod-Tokodaltáró, BajnaEpöl-Nagysáp és a Csolnok és környéke.
Misikné megkérdezte, hogy a tanári testületben van-e hajlandóság az átjárásra.
Hanzelik Gábor elmondta, hogy ez nem kívánságműsor.
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Papp Pál elmondta, hogy az iskolát és az óvodát bármi áron meg kell tartani, mert annak
beláthatatlan következményei lennének Leányváron, ha Isten őriz az iskola megszűnne.
Hanzelik Gábor: Ő nem akarja mindenáron fenntartani az iskolát.
Tóth János: Évente sok millió forinttal járul hozzá Leányvár az iskola fenntartásához.
Papp Pál: Mindig csak az iskoláról mondják, hogy ennyi, meg annyi milliót adunk hozzá, de mi
van a többivel, pl. a hivatallal.
Tóth János: Kérdezi Papp Pált, miért köztisztviselő ellenes?
Papp Pál: Ezt a leghatározottabban visszautasította, csak egy egyszerű kérdést tett fel, melyre
nagyon ingerülten válaszoltak.
Csobán Zoltán: A helyi bevételek szinte a működésre mennek el, az állam semmire nem ad annyit,
mint amennyibe kerül.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A jegyző a szavazás előtt törvényességi észrevételt tett. Elmondta, hogy már a korábban kiadott
előterjesztésben is megírta, hogy a közoktatási törvény rendelkezései szerint a testületnek az
intézmények átszervezével kapcsolatos döntését március 31-ig kell meghozni, úgy, hogy addigra
azok véleményét és egyetértési jogát is be kell kérni, akiket a törvény nevesít. Véleménye szerint a
testület döntése ellentétes a jogszabállyal.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 10 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
20/2009.(III. 31.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község és Kesztölc község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kötelező általános iskolai
oktatási és óvodai nevelési feladatuk megvalósítására a Leányvár „Grundschule” Általános Iskola
és Kesztölci Kincses József Általános Iskola, valamint a Leányvár Napköziotthonos Óvoda
„Kindergarten” és a Kesztölci Napköziotthonos Óvoda közös alapítására és fenntartására
közoktatási intézményfenntartó társulást kívánnak létrehozni leányvári székhellyel, a következő
feltételekkel:
1.) A kötelezően ellátandó oktatási-nevelési feladatokat a közös intézményben alkalmazott
pedagógusok – kötelező óraszámuk terhére - mindkét intézményben teljesítik
2.) a kötendő társulási megállapodásban a társulás formájának „ a helyi önkormányzatok
társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 9. § -t választják.
Továbbá felhatalmazza Tóth János polgármestert és Gaál Lajos polgármestert, hogy a
közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény vonatkozó paragrafusai alapján a szükséges
véleményeztetési és egyetértési eljárást folytassa le. Felkéri az intézményvezetőket, hogy a
közoktatási intézkedési tervet készítsék el a szakértői véleményezéshez..
Felelős: Tóth János polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Többcélú Dorogi Kistérség Társulási megállapodásának módosítása
Tóth János ismertette az előterjesztést.
Tóth János szavazásra tette fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 10 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
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21/2009.(III. 31.) számú Képviselő-testületi
Határozat
Leányvár község Önkormányzatának képviselő-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodásának módosítását az alábbiak szerint elfogadja:
a III. fejezet „A társulás részletes feladatai – Közoktatási feladatok 2.) pontja: Biztosítja a
térségi település lakossága számára a pedagógiai szakszolgálat igénybevételét az alábbi
területeken:” kiegészül az alábbiakkal:
- nevelési tanácsadás
- logopédiai ellátás
Ugyanezen bekezdés 3.) pontja az alábbiak szerint módosul:
A fenti pedagógiai szakszolgálati feladatokat a társulás a Dorog Városi Pedagógiai
Szakszolgálat és egyéb szolgáltatók útján látja el.
A III. fejezet „A társulás részletes feladatai –
Az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezések, a
Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat 4.) a.) pontja: A költségek viselése és
megoszlása:
A jelen társulásban résztevő önkormányzatok a feladatellátás költségeit a települések lakosság
számának arányában viselik.” kikerül a társulási megállapodásból és ennek megfelelően az ezt
követő b.) pont a.) pontra, a c.) pont b.) pontra és a d.) pont c.) pontra módosul.
Felelős: polgármester
Határidő: 2009. március 31.
Tóth János: Az ülésen más nem hangzott el, megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
K.m.f.

Tóth János
polgármester

Dr. Holicska Judit
jegyző

Hitelesítők:

Frank György és Papp Pál
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